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SESJE RADY GMINY
W miesi cach od lipca do ko ca wrze nia
2013 r. odby y si kolejne sesje Rady Gminy Opatówek,
na których podj te by y nast puj ce uchwa y:
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego SP ZOZ Gminnego O rodka Zdrowia
w Opatówku za 2012 rok;
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci
Gillerów w Opatówku za 2012 rok;
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminnego O rodka Kultury w Opatówku za 2012 rok;
- w sprawie zmiany uchwa y nr 261/12 Rady Gminy
Opatówek z dnia 25.01.2013 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizacj zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej
nr 4628 P Opatówek - Brzeziny i drogi powiatowej
nr 4631 P na odcinku Godziesze Wielkie - Zaj czki
Bankowe" w ramach Narodowego Programu
przebudowy Dróg lokalnych - etap II Bezpiecze stwo - Dost pno : - Rozwój; kwota wydatkowana
jako udzia gminy Opatówek w powy;szym przedsi wzi ciu zosta a zmniejszona do wys. 309 510 z , co
znalaz o swój wyraz w w/w uchwale;
- w sprawie przyj cia od Powiatu Kaliskiego zadania
publicznego z zakresu dróg powiatowych - dot.
budowy chodnika w Micha owie Drugim - Powiat
Kaliski przeznaczy na to zadanie kwot 20 000 z ;
- w sprawie udzielenia przez Gmin
Opatówek
pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego przeznaczonej na zakup samochodu dla Warsztatu Terapii
Zaj ciowej w Ko?minku - z uwagi na to, ;e uczestnikami terapii zaj ciowej s tak;e mieszka cy gminy
Opatówek, Rada Gminy przyzna a na ten cel pomoc
w wys. 5 tys. z ;
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-

-

-

-

-

-

w sprawie zmiany bud;etu gminy Opatówek na 2013
rok; po dokonanych zmianach plan dochodów
wynosi 31 605 735,64, plan wydatków wynosi
33 505 735,64 z
w sprawie okre lenia szczegó owych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania sp aty lub rozk adania
na raty nale;no ci pieni ;nych maj cych charakter
cywilnoprawny, przypadaj cych gminie Opatówek
oraz jej jednostkom podleg ym, warunków dopuszczalno ci pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga b dzie stanowi: pomoc publiczn
oraz wskazania podmiotów uprawnionych do
udzielania tych ulg;
w sprawie wyra;enia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony w trybie bezprzetargowym cz ci
dzia ki oznaczonej nr 106/14 po o;onej w Opatówku
przy ul. Piaskowej, nieruchomo ci-gruntu po o;onego
w Opatówku przy Pl. Wolno ci 9;
w sprawie zaci gni cia d ugoterminowej po;yczki
z narodowego Funduszu Ochrony Brodowiska
i Gospodarki Wodnej w celu sfinansowania
planowanego deficytu bud;etu z przeznaczeniem na
finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja trzech budynków u;yteczno ci publicznej na terenie gminy Opatówek" - przy ca kowitym koszcie inwestycji w wys. 1 186 163 z , udzia
finansowy gminy wyniesie 485 373 z , udzia ten
zostanie sfinansowany z zaci gni tej po;yczki
zaplanowanej w bud;ecie na 2013 rok;
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
(nr 158 D be-Kolonia - Józefina) - poniewa; droga
ta ma charakter ponad lokalny, jej odcinek o d .
732 mb przejmie powiat kaliski;
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia alno : Wójta
Gminy Opatówek; Rada Gminy uzna a skarg jako
niezasadn , z uwagi na to, ;e cz : dzia ki, o podzia
której wnioskowali mieszka cy Cieni Folwark,
stanowi drog gminn ;

str. 1/30

-

-

w sprawie przej cia przez gmin Opatówek zadania
publicznego w zakresie dróg powiatowych (remont
kanalizacji deszczowej w ul. Poniatowskiego w Opatówku) - zadanie to zostanie dofinansowane z bud;etu powiatowego w kwocie 23 500 z
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Opatówek na lata 2013-2023;
w sprawie zmiany bud;etu gminy Opatówek na
2013rok.

-

-

-

***************************************

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY
Na sesji w dniu 27 czerwca 2013 r. Rada Gminy
Opatówek pozytywnie oceni a wykonanie bud;etu za
2012 rok przedstawione w sprawozdaniu Wójta Gminy.
Przygotowanie do sesji absolutoryjnej poprzedzone by o
sporz dzeniem sprawozdania z wykonania bud;etu
gminy Opatówek za 2012 rok. Wójt Gminy przedstawi
Radzie Gminy nast puj ce dokumenty:
- sprawozdanie roczne z wykonania bud;etu gminy,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych gminy,
- informacj o stanie mienia gminy,
- wykonanie wydatków maj tkowych.
Sprawozdanie to zosta o przedstawione radnym oraz,
zgodnie z zapisami ustawy o samorz dzie gminnym

-

wydatki bud etu:
plan - 33 247 528 z (plan na pocz tku 2012 r. 28 948 390 z )
wykonanie - 30 417 987,11 z
wydatki maj tkowe:
plan - 5 746 481 z (plan na pocz tku 2012 r. 3 352 490 z )
wykonanie - 5 000 050,89 z
dotacje na realizacj zada bie; cych z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada zleconych
gminie ustawami - 3 526 195,40 z
wydatki zwi zane z realizacj zada wspólnych
zrealizowanych na podstawie porozumie zawartych
z jednostkami samorz du terytorialnego - 45 000 z
subwencja o wiatowa - 10 221 949 z
wykonanie wydatków maj tkowych za 2012 rok
(po zwi kszeniach na skutek uzyskanych dodatkowych rodków zewn trznych i oszcz dno ci):

Wykonanie uj cia wód podziemnych w m. Rajsko
Modernizacja przepompowni cieków nr 1 przy
ul. Poniatowskiego

29 520,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zduny

1 402 124,21

Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizacje
zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4610 P w
miejscowo ci Borów w zakresie zatoki autobusowej"
Przebudowa drogi powiatowej nr 4619 P Rajsko
(Mod a) - Warszew w zakresie odnowy powierzchni
Przebudowa drogi powiatowej nr 4620 P Szulec Oszczeklin
Przebudowa nawierzchni drogi Ro;d;a y - Kobierno

oraz o finansach publicznych, przed o;one Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem wydania opinii.
Dane zawarte w sprawozdaniu by y przedmiotem
dyskusji w poszczególnych komisjach Rady Gminy,
w tym Komisji Rewizyjnej, która pozytywnie opiniuj c
wykonanie bud;etu za 2012 rok, wnioskowa a o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2012 rok (Absolutorium to akceptacja wykonania bud;etu udzielana przez
organ stanowi cy, czyli Rad Gminy, organowi wykonawczemu - Wójtowi Gminy).
Uchwa Sk adu Orzekaj cego Regionalnej Izby
Obrachunkowej, po analizie sprawozdania z wykonania
bud;etu, RIO przedstawi a pozytywn opini , nie wnosz c zastrze;e do wykonania wydatków i dochodów
bud;etu.
Dane finansowe za 2012 rok przedstawiaj si nast puj co:
- dochody bud etu:
plan - 31 526 094 z (plan na pocz tku 2012 r. 27 989 460 z )
wykonanie - 31 731 453,80 z
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113 355,60

10 000,00

125 322,87
15 600,00
242 659,45

Przebudowa nawierzchni drogi Sierzchów

61 669,33

Przebudowa nawierzchni ul. Bw. Jana w m. Opatówek

29 707,16

Przebudowa nawierzchni drogi Cienia Trzecia - Cienia
Druga

33 699,69

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. T okinia
Ko cielna, ul. Poduchowna

143 343,89

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zawady

39 820,74

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Opatówek, ul. Ludowa (nr 675565P),
ul. 3 Maja (nr 675561P)

10 000,00

Przebudowa nawierzchni drogi w m. Sza e
ul. Klonowa, ul. Brzoskwiniowa, ul. Morelowa

19 700,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Zduny, ul. Jana
Paw a II w zakresie chodnika

39 649,62

Przebudowa drogi gminnej w m. Zduny, ul. Jana
Paw a II

247 373,99

Posypywarka do piasku

3 948,30

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cienia
Folwark - Micha ów Czwarty

6 000,00

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Opatówek ul. Ogrodowa

2 999,99

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Che mce

2 999,99

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. T okinia
Ko cielna ul. Podgórna

29 985,50

Termomodernizacja obiektów u;yteczno ci publicznej

353 628,27

Dofinansowanie do zakupu samochodu
oznakowanego dla Policji (fundusz wsparcia)

10 000,00
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Dotacja dla OSP T okinia Wielka na zakup
samochodu stra;ackiego lekkiego

23 540,00

Dotacja dla OSP Opatówek na zakup samochodu
stra;ackiego

335 000,00

Zakup komputerów do pracowni komputerowej
w ZS Rajsku i Che mcach

34 921,83

Termomodernizacja obiektów u;yteczno ci publicznej
SP Opatówek

1 167 261,05

Termomodernizacja obiektów u;yteczno ci publicznej
ZS T okinia

233 410,15

Termomodernizacja obiektów u;yteczno ci publicznej
ZS Rajsko, ZS Che mce

16 482,00

Zakup komputerów do pracowni komputerowej
w Gimnazjum Opatówku

10 355,00

Pomost rekreacyjny cz cy "Dzik promenad "
z alejkami w zabytkowym parku w Opatówku - projekt

6 000,00

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Opatówku wykonanie alejek parkowych - "Dzika promenada"

96 857,94

Tablica interaktywna

10 580,00

Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru
ogrodzeniowego przy tzw. Domku gotyckim na ulicy
Ko cielnej w Opatówku

41 780,00

Odnowienie centrum wsi Opatówek poprzez
zagospodarowanie skweru przy Placu Wolno ci

50 754,32

Stan zad u;enia gminy na koniec 2012 roku
z tytu u zaci gni tych kredytów wynosi 6 371 964 z , co
stanowi 20,21 % planowanych dochodów. W 2012 roku
gmina nie zaci gn a kredytu sukcesywnie d ; c do
zmniejszenia zad u;enia.
Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz
opini Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni gminy
Opatówek jednog o nie, w drodze g osowania, udzielili
absolutorium Wójtowi Gminy Opatówek za 2012 rok.
Przewodnicz cy Rady Gminy Pawe B kowski, w imieniu Rady Gminy z o;y gratulacje Wójtowi i wszystkim
wspó pracownikom w zwi zku z pozytywnym wykonaniem bud;etu za 2012 r. Wójt Sebastian Ward cki
serdecznie podzi kowa Radzie Gminy za zaufanie oraz
wszystkim pracownikom urz du gminy, na czele
z Sekretarzem i Skarbnikiem Gminy, za ca oroczn
wspó prac i uzyskane absolutorium.

samorz dowe Opatówka z o;y y nowy wniosek na
dofinansowanie termomodernizacji budynku szko y
w Che mcach i w Rajsku w ramach Programu "System
zielonych inwestycji - Zarz dzanie energi w budynkach
u;yteczno ci publicznej". Wniosek zosta pozytywnie
oceniony w post powaniu dodatkowym, a tym samym
zakwalifikowany do realizacji i dofinansowania. Planowany zakres rzeczowy prac obejmowa: b dzie:
- ocieplenie cian i stropodachów
- wymian okien i drzwi
- wymian zaworów termostatycznych
- modernizacj ciep ej wody u;ytkowej z zastosowaniem kolektorów s onecznych.
W dniu 18 wrze nia br. zosta og oszony przetarg na
w/w prace. Planowany koszt przedsi wzi cia to kwota
1 109 681 z , z czego tylko 10% to rodki w asne gminy.
Pozosta a cz : to dotacja oraz niskoprocentowa
po;yczka z NFOB i WFOB.
B dzie to kolejny etap w programie remontów i inwestycji
w placówkach o wiatowych, który rozpocz to w 2007 r.
kompleksow ocen stanu technicznego budynków
i potrzeb w tym zakresie. Zadania o wiatowe nale; do
jednych z najwa;niejszych, gmina Opatówek przez
ostatnie kilka lat wygospodarowa a na remonty i inwestycje oraz inne programy o wiatowe znacz c kwot
si gaj c oko o 10 mln z .

Nowe oblicze Gminnego O1rodka Kultury
Trwaj prace zwi zane z remontem siedziby Gminnego
O rodka Kultury w Opatówku. Planowany zakres prac to
m.in.:
- wymiana instalacji c.o. i elektrycznej z wymian
grzejników
- wymiana stropu podwieszanego z nowym o wietleniem sufitowym
- przebudowa sceny i jej o wietlenia, o wietlenie
boczne sali
- wymiana klimatyzatorów, wymiana stolarki drzwiowej
- po o;enie paneli akustycznych
- wymiana schodów

***************************************

INWESTYCJE, REMONTY,
PROJEKTY UNIJNE

Termomodernizacja budynków szkolnych w gminie
Opatówek - ZS w Che mcach i ZS w Rajsku
W roku 2012, kosztem 1,7 mln z (z czego tylko 10%,
czyli 170 tys. z to wk ad w asny gminy) wykonano
termomodernizacj Gminnego O rodka Zdrowia w Opatówku i dwóch placówek o wiatowych - Szko y Podstawowej w Opatówku i Zespo u Szkó w T okini Wielkiej.
Jeszcze w tym samym roku, do Narodowego Funduszu
Ochrony Brodowiska i Gospodarki Wodnej w adze

Wiadomo ci Gminne

Ca kowity koszt planowanej modernizacji GOK-u to
kwota 228 600 z , a dotacja z Urz du Marsza kowskiego
w Poznaniu wyniesie ponad 91 tys. z otych.
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Kanalizacja sanitarna we wsi Sza e
Zako czy y si procedury administracyjne i formalne
zwi zane z przygotowaniem realizacji inwestycji kanalizacji w Sza e. Przygotowanie kompletu dokumentów,
w tym projektu, by o niezb dne, aby gmina mog a ubiega: si o dofinansowanie ze rodków Unii Europejskiej.
W dniu 9 wrze nia podpisana zosta a umowa pomi dzy
Gmin Opatówek a Urz dem Marsza kowskim w Poznaniu o przyznanie pomocy finansowej. Na to zadanie,
z Programu PROW na lata 2007-2013 Dzia anie:
Podstawowe Us ugi dla Gospodarki i Ludno ci Wiejskiej,
gmina Opatówek uzyska a dofinansowanie w kwocie
1 998 958 z , przy ca kowitej warto ci zadania w wysoko ci 4 917 438 z .
Celem tego zadania, jak podano w uzasadnieniu
wniosku, jest uporz dkowanie gospodarki ciekami sanitarnymi w zakresie ich odprowadzania i oczyszczania,
a realizacja projektu poprawi infrastruktur techniczn
i warunki ;ycia mieszka ców wsi Sza e. G ówny, pierwszy etap tej wieloletniej inwestycji obejmowa: b dzie
ulic Kalisk - powstanie tam kanalizacja sanitarna,
kolektory, przepompownie. L czna d ugo : kanalizacji
grawitacyjnej i t ocznej wynosi ok. 7 300 mb. Kanalizacja
wzd u; ulicy Kaliskiej b dzie podstaw do kolejnych
etapów: budowy rozga zie do innych ulic i przy czy
do poszczególnych posesji. Planowany termin realizacji
tej inwestycji to 31 maja 2015 roku.

Kanalizacja sanitarna w Zdunach
Zako czy a si dwuletnia inwestycja budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w Zdunach w gminie Opatówek.
Koszty zadania, podzielonego na 2 etapy, zamkn y si
w kwocie prawie 2,5 mln z , przy wybudowanej sieci
d ugo ci 8 000 mb. D ugo oczekiwana inwestycja zosta a
zrealizowana ze rodków w asnych gminy w kwocie
1 054 177,29 z oraz dotacji z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-1013 w kwocie
1 404 666,00 z .
Zach camy mieszka ców, w a cicieli nieruchomo ci
po o;onych w Zdunach przy ulicach: Jana Paw a II,
Daleka, Mytnia, T czowa, Ogrodowa, Sadowa, Kolorowa,
Jasna, Drobna, Radosna, Budowlana i Pogodna do
przy czania si do kanalizacji sanitarnej. Wniosek
o przy czenie mo;na pobra: na stronie internetowej
www.bip.opatowek.pl (zak adka: wnioski do pobrania ->
gospodarka komunalna i mieszkaniowa -> wniosek
o przy czenie do sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej).
Wype niony wniosek wraz z za cznikami nale;y z o;y:
w Urz dzie Gminy w Opatówku (sekretariat, pierwsze
pi tro, pok. nr 13). Po otrzymaniu warunków technicznych na przy czenie mo;na przyst pi: do prac w terenie dot. w czenia nieruchomo ci do sieci kanalizacyjnej.
Bli;sze informacje uzyska: mo;na pod nr telefonu:
(62) 76-18-453, (62) 76-18-454 wew. 21 i 59 lub osobi cie w pokoju nr 1 Urz du.

Wiadomo ci Gminne

Droga Opatówek - Brzeziny - Godziesze Wielkie
Du;a inwestycja drogowa z udzia em Powiatu Kaliskiego,
Gminy Opatówek, Brzeziny i Godziesze Wielkie, rozpocz ta w maju br. i polegaj ca na wykonaniu drogi
powiatowej 4628P Opatówek - Brzeziny z odbiciem na
drog powiatow 4631P Godziesze - Zaj czki Bankowe
na odcinku ok. 22 km, dobiega ko ca.
G ównym celem wykonywanej przebudowy jest poprawa
stanu drogi oraz bezpiecze/stwa na jednym z wa0niejszych ci3gów komunikacyjnych przebiegaj3cych przez
nasz3 gmin4 - powiedzia Wójt Gminy Sebastian
Ward6cki.
W drodze rozstrzygni cia przetargowego uzyskano
kwot 4 973 715 z , a firm , która z o;y a najta sz
ofert , a tym samym zosta a wykonawc robót jest
Przedsi biorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z Kalisza.
Na terenie gminy Opatówek wykonanych zostanie ok.
6,4 km drogi biegn cej przez Opatówek (od skrzy;owania z droga krajow nr 12), Cieni Pierwsz i Cieni
Drug . Uzyskana w przetargu cena za ten odcinek to
kwota 1 530 875 z .
Jak informuje Cz onek Zarz du Powiatu Kaliskiego,
Sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic: Jest
to wspólna inwestycja gmin z dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. D ugo
oczekiwane prace zwi3zane z przebudow3 drogi dobiegaj3 ko/ca i mamy nadziej4, 0e wynikaj3ce z niej
utrudnienia w ruchu zosta y zrekompensowane faktem
znacznej poprawy jej stanu.
Podzia finansowy pomi dzy uczestników zadania na
odcinku przebiegaj cym przez gmin Opatówek wygl da
nast puj co: 50% kosztów to dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, co daje
kwot 765 437 z . Druga po owa kosztów finansowana
jest przez bud;et Powiatu Kaliskiego (60% z po owy
kosztów, czyli 459 262 z ) pozosta e 40% z po owy
kosztów, czyli kwota 306 175 z finansowana jest z bud;etu gminy Opatówek.
Z uwagi na potrzeb4 pilnego remontu i mo0liwo89 znacznego dofinansowania zewn4trznego w ramach partnerstwa, Rada Gminy Opatówek wyrazi a zgod4 na partycypowanie w kosztach budowy, bowiem droga ta s u0y
mieszka/com gminy i powiatu - powiedzia Przewodnicz cy Rady Gminy Pawe B kowski.
Dzi4ki takim porozumieniom, na obszarze powiatu kaliskiego, istnieje mo0liwo89 budowy i modernizacji wielu
kilometrów naszych dróg - dodaje Przewodnicz cy
Rady Powiatu Mieczys aw ;uczak.
Zakres prac przewidzianych do wykonania to budowa
w niektórych miejscach nowych studzienek oraz regulacja starych, budowa przepustów, cieków przykraw ;nikowych, zatok autobusowych, zjazdów do posesji,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie chodników z kostki brukowej przy przystankach
autobusowych oraz najwa;niejsze prace czyli generalny
remont istniej cej jezdni asfaltowej (uzupe nienie
podbudowy, uzupe nienie nawierzchni z mieszanek
mineralno-asfaltowych, po o;enie nowej nawierzchni na
ca o ci tego odcinka). Dodatkowo na ul. Poniatowskiego
dokonano remontu niesprawnej kanalizacji deszczowej
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o d ugo ci 191 mb (odwodnienie, studzienki rewizyjne)
za kwot 42 563,66 z oraz dokonano przebudowy trzech
skrzy;owa :
- skrzy;owanie z ul. Ko ciuszki w Opatówku - warto :
prac 12 134,15 z , wykonawc jest Przedsi biorstwo
Budownictwa Drogowego w Kaliszu, zakres prac:
monta; studzienek kanalizacyjnych z przykanalikami,
- skrzy;owanie w Cieni Drugiej - warto : prac
12 368,85 z , zakres prac: budowa studzienki ciekowej z przykanalikami, po o;enie kraw ;ników,
budowa chodnika z kostki brukowej,
- skrzy;owanie w Cieni Pierwszej - warto : prac
6 175,53 z , zakres prac: u o;enie kraw ;ników,
po o;enie nawierzchni bitumicznej.
Gminne inwestycje drogowe
Trojanów
Wykonana zosta a przebudowa drogi gminnej w miejscowo ci Trojanów na odcinku 765 mb, za kwot
95 046,74 z . Wykonawc wy onionym w drodze przetargu by o Przedsi biorstwo Budownictwa Drogowego
w Kaliszu. Zakres wykonanych prac: górna warstwa
podbudowy z kruszywa amanego, wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumiczno-asfaltowych, plantowanie i formowanie poboczy.
Micha ów Trzeci
Zako czona zosta a przebudowa grogi gminnej
w Micha owie Trzecim na odcinku 1650 mb z zakresem
prac: wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
r czne czyszczenie i plantowanie poboczy, regulacja
studzienek wodoci gowych, formowanie nasypów i poboczy, wykonanie górnej warstwy z kruszywa amanego,
ustawienie drogowych znaków pionowych. Warto :
wykonanych prac to kwota 77 589,63 z , a wykonawc
by Zak ad Budowlano-Drogowy KALDROG.
Che mce
Wykonany zosta remont nawierzchni drogi gminnej
w Che mcach o d ugo ci 400 mb za kwot 17 871,90 z .
Wykonawc prac by Zak ad Us ugi Drogowe DROMAX.
Zakres wykonanych prac: korytowanie, plantowanie
i wyrównanie poboczy, wykonanie dolnej warstwy
podbudowy z kruszywa naturalnego, górnej warstwy
z kruszywa amanego.
Trwaj prace zwi zane z wykonaniem dalszej cz ci
chodnika (172 mb) w miejscowo ci Che mce wzd u;
drogi powiatowej 4636P. Wykonawc b dzie Zak ad
Roboty Drogowo-Budowlane ROL-DRÓG z Rajska za
kwot 59 768,20 z . Planowany zakres prac: roboty
rozbiórkowe, ziemne, wykonanie koryta pod chodnik,
regulacja studzienek telefonicznych, po o;enie kraw ;ników i obrze;y chodników i placu postojowego, dolna
i górna warstwa podbudowy, wykonanie nawierzchni
z kostki brukowej, ustawienie pionowych znaków drogowych. Udzia finansowy gminy Opatówek i Powiatu
Kaliskiego wynosi 50/50, co zawarte zosta o w stosownej uchwale Rady Gminy.
Cienia Folwark
Zako czona zosta a przebudowa nawierzchni drogi
gminnej w Cieni Folwark na odcinku 1200 mb za kwot
44 316,90 z . Wykonawc by Zak ad Us ugowo-Produkcyjny ROL-DRÓG. Zakres prac: korytowanie, górna
i dolna warstwa podbudowy z kruszywa amanego/naturalnego.
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Opatówek
Wykonana zosta a przebudowa ulicy Ogrodowej na
odcinku 400 mb za kwot 30 083,34 z . Wykonawc by
zak ad Roboty Drogowo-Budowlane BEDRÓG. Zakres
zrealizowanych prac: roboty pomiarowe i ziemne, regulacja pionowa, wykonanie górnej warstwy podbudowy
z kruszywa amanego.
Zako czono przebudow nawierzchni drogi ul. Ludowej
oraz budow kanalizacji deszczowej w wym. drodze
o d ugo ci 610 mb za kwot 266 523,47 z . Wykonawc
by Zak ad Us ugowo Produkcyjny ROL-DRÓG. Zakres
wykonanych prac: r czne czyszczenie poboczy, regulacja studzienek do w azów kana owych, odwodnienie
drogi, po o;enie kraw ;ników betonowych, wykonanie
studzienek ciekowych i przykanalików, profilowanie
i zag szczenie pod o;a, wykonanie nawierzchni drogi
z mieszanek mineralno-asfaltowych.
13 wrze nia odby si przetarg na wykonanie przebudowy nawierzchni oraz budow kanalizacji deszczowej
na osiedlu Ko ciuszki w ulicach: Gen. Józefa Zaj czka,
ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego.
Wybrano ofert Przedsi biorstwa Ulic i mostów z Kalisza, które wykona prace za kwot 594 116,50 z .
T okinia Ko cielna - T okinia Nowa
2 pa?dziernika odb dzie si przetarg na przebudow
510 mb nawierzchni drogi gminnej T okinia Ko cielna T okinia Nowa z zakresem prac: czyszczenie poboczy
i rowów, wykonanie przepustów pod drog , ulicznych
studzienek ciekowych, wykonanie podbudowy oraz
nawierzchni asfaltowej.

Gmina Opatówek w konkursie "Pi6knieje wielkopolska wie1"
W ramach III edycji konkursu "Pi knieje wielkopolska
wie " og oszonego przez Urz d Marsza kowski w Poznaniu, zbudowany zosta plac zabaw dla najm odszych
na terenie bazy rekreacyjno-turystycznej w miejscowo ci
Sza e. Wykonawc , wy onionym w drodze przetargu,
zosta a firma Inter Flora Sp. z o.o. z Siechnic, która
prace wykona a za kwot 77 646,59 z .

Na to zadanie gmina Opatówek otrzyma a dofinansowanie z Urz du Marsza kowskiego w Poznaniu w kwocie
30 tys. z . Prace polega y na zagospodarowaniu terenu
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i wybudowaniu placu zabaw, gdzie ca e rodziny b d
mog y bezpiecznie i aktywnie sp dza: wolny czas.
Odbiór prac nast pi 9 sierpnia.
Drugi wniosek pn. "Jesionow rajsk alej w g b naszej
historii", który jest na etapie wyboru wykonawców,
przewiduje odtworzenie alei spacerowej wraz z zamontowaniem o wietlenia typu LED, prowadz cej do
cmentarza parafialnego w Rajsku, gdzie znajduj si
grobowce powsta ców styczniowych. Ca o : zadania
podsumuje zorganizowanie wieczornicy upami tniaj cej
150 rocznic
wybuchu powstania styczniowego.
Planowany koszt ca kowity tego projektu to kwota
38 215 z , kwota dofinansowania to 23 500 z .
Remonty w placówkach o1wiatowych
Okres wakacji to dla uczniów i nauczycieli czas zas u;onego odpoczynku. Jednocze nie jest to najlepszy
okres dla intensywnych prac remontowych przygotowuj cych szko y i przedszkola do nowego roku szkolnego.
W minionych dwóch miesi cach letnich wykonano nast puj ce prace na czn kwot 130 tys. z .
Publiczne Przedszkole w Opatówku
- pomalowano trzy sale zabaw i wszystkie drzwi
w przedszkolu
- zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne
- wykonano kolorowe dekoracje sal i szatni
- zamontowano lustra i wieszaki na papier toaletowy
w azience dla dzieci
- przeprowadzono gruntowne porz dki z dezynfekcj
azienek oraz parowym praniem dywanów
Gimnazjum w Opatówku
- urz dzono drug pracowni komputerow
- zmodernizowano monitoring obiektu wzbogacaj c
go o 3 dodatkowe kamery wizyjne
- pod czono Internet w hali sportowej w czaj c go
do szkolnej sieci internetowej
- wykonano kraty zabezpieczaj ce na klatce schodowej
- wymieniono uszkodzone p ytki na schodach zewn trznych w g ównym wej ciu do szko y
- od wie;ono napis na budynku hali sportowej
- naprawiono ubytki w elewacji budynku hali sportowej
i cz ci elewacji budynku gimnazjum, pomalowano
je farb elewacyjn , naprawiono i pomalowano murki
przy wej ciu do hali
- wykonano kwietnik wzd u; budynku hali sportowej
- wymieniono natryski w szatniach hali sportowej,
uzupe niono uszkodzone p ytki
- pomalowano szatni dziewcz t w hali sportowej
i cz : pomieszcze w budynku gimnazjum
- wykonano prace konserwacyjne pod óg w wielu
pomieszczeniach szko y
- w dwóch klasach zamontowano rzutniki multimedialne, wykonano ekrany
- wyposa;ono czytelni szkoln w telewizor zakupiony ze rodków przekazanych przez rad rodziców
Szko a Podstawowa w Opatówku
- wyremontowano pokój nauczycielski oraz azienk
w przyziemiu
- po o;ono p ytki na cz ci cian w klasie nr 10 oraz
w gabinecie logopedy
- naprawiono i pomalowano ubytki w cianach w sali
nr 11 oraz w wietlicy szkolnej
- pomalowano pod ogi w sali nr 17 i 23
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-

wymieniono o wietlenie w holu na pierwszym pi trze
zamontowano 9 hydrantów przeciwpo;arowych
powi kszono plac zabaw
zamontowano monitoring w postaci kamer przemysowych
zwi kszono przepustowo :
cza internetowego
w szkole w Opatówku i w filii w Sierzchowie (do
6 Mb/s)
sale nr 9 i 21 wyposa;ono w rzutniki multimedialne,
ekrany oraz laptopy
do 24. zwi kszono liczb stanowisk komputerowych
z dost pem do Internetu

Zespó Szkó w Che mcach
2
- wykonano remont ok. 100m korytarza dolnego
w budynku g ównym polegaj cy na zerwaniu starej,
pop kanej posadzki, wyrównaniu pod o;a i po o;eniu nowej posadzki gresowej o zwi kszonej odporno ci na cieranie
- pomalowano lamperie i sufity w sali nr 11 i 12
w budynku g ównym
- poprzez malowanie odnowiono i zlikwidowano zacieki cz ci korytarza górnego w oddziale przedszkolnym oraz w sali nr 15 w budynku g ównym
- przeprowadzono prace porz dkowe wokó szko y
polegaj ce na usuni ciu gruzu oraz podniesieniu
estetyki otoczenia
- pomalowano barierk ochronn przed wej ciem
g ównym do szko y
- zamontowano nowe pokrywy na szambie i studzienkach kanalizacyjnych
- pozyskano w darowi?nie zmywark do oddzia u
przedszkolnego oraz dywan do wietlicy szkolnej
dzi ki wspó pracy z rad rodziców
- doposa;ono pracowni komputerow w 8 komputerów
Zespó Szkó w Rajsku
- po o;ono now wyk adzin PCV w jednej z sal
lekcyjnych na parterze budynku oraz w szatniach dla
dziewcz t i ch opców przy sali gimnastycznej
- pomalowano sale oddzia ów przedszkolnych oraz
szatni, sanitariatów i korytarzy w kompleksie sportowym
- pomalowano pomieszczenie Internetowego Centrum
Informacji Multimedialnej
- zamontowano umywalki i wymieniono drzwi w sanitariatach i szatniach gimnastycznych
- jedn z sal na parterze przystosowano dla kolejnego
oddzia u przedszkolnego
- doposa;ono oddzia przedszkolny w dywan, radiomagnetofon, telewizor oraz zabawki
- przeprowadzono prace porz dkowe w szkole i na
terenie wokó
Zespó Szkó w T okini Wielkiej
- po o;ono p ytki na schodach wewn trznych
- zamontowano now por cz
- po o;ono panele pod ogowe i pomalowano ciany
w pokoju nauczycielskim
- pomalowano szatnie i korytarz w hali sportowej
- zamontowano bram wjazdow
Realizacja komunalnych zada= remontowych
W wyniku dokonanego corocznego przegl du mieszkalnych zasobów komunalnych, cz : z zaplanowanych na
ten rok remontów w budynkach komunalnych zostanie

str. 6/30

zrealizowana w dniach od 16 sierpnia do 10 pa?dziernika br. Wybrany zosta wykonawca - PPHU DACHPOL
z Ostrowa Wlkp., który z o;y najkorzystniejsz ofert
m.in. na: wymian pokry: dachowych (4 budynki), wymian drzwi wej ciowych i okien z parapetami (6 budynków), za kwot 30 591,68 z .
Ponadto w zakresie prac remontowych wnioskowanych
przez mieszka ców, a w wyniku wizji lokalnej uznanych
za konieczne, 10 lipca br. zako czono remont budynku
komunalnego przy ul. Lódzkiej w Opatówku. Wykonano
m.in.: pokrycie dachu pap i uszczelnienie lepikiem,
wymian rynien na budynku mieszkalnym i pomieszczeniach gospodarczych, a tak;e wygospodarowano dodatkowe pomieszczenia gospodarcze dla mieszka ców.
Koszt to prawie 6 200 z .

Inwestowanie w obiekty sportowe
Rok 2013 jest kolejnym rokiem w gminie Opatówek,
w którym w adze samorz dowe inwestuj w obiekty
sportowe na swoim terenie. W roku 2012 na modernizacj zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska przy
ul. Ogrodowej w Opatówku wydano kwot 40 000 z .
W tym roku wykonana zosta a dalsza modernizacja
poprzez przebudow trybun i wymian krzese ek dla
uczestników imprez. Koszt wykonanych prac to kwota
blisko 60 tys. z otych, z czego gmina otrzyma a zwrot
z Urz du Marsza kowskiego w Poznaniu w formie dotacji
w kwocie 39 023 z .
Kolejnym zadaniem inwestycyjnym, dotycz cym zarówno
sportu jak i o wiaty, jest w bie; cym roku budowa
kompleksu rekreacyjnego przy Zespole Szkó w T okini
Wielkiej w ramach dzia ania 413 "Wdra;anie lokalnych
strategii rozwoju" obj tego PROW na lata 2007-2013.
Za kwot 27 tys. z otych powstanie nowoczesny, bezpieczny plac zabaw z hu tawkami, karuzel , parkowymi
aweczkami, otoczony terenem zielonym i ogrodzony.
Kwota dofinansowania z Urz du Marsza kowskiego
w Poznaniu to 21,6 tys. z otych.

Odnowienie zabytkowego muru w Opatówku - ci g
dalszy
W bie; cym roku realizowany b dzie II etap renowacji
zabytkowego muru przy ul. Ko cielnej w Opatówku.
Celem projektu, jest pe na konserwacja techniczna
i estetyczna muru ogrodzeniowego przy tzw. "Domku
gotyckim" na ulicy Ko cielnej w Opatówku. Pierwszy
etap zosta zako czony w 2012 roku, a w ramach drugiego etapu przewidziano:
- napraw lica muru ceglanego na 17 prz s ach
- spoinowanie i impregnacja muru od strony skweru
- skucie i wykonanie nowego tynku na 17 prz s ach
od strony ulicy
- malowanie tynków farbami silikatowymi
Kwota projektu to 60 158,94 z , a kwota dofinansowania
ze rodków unijnych w ramach z o;onego wniosku do
Urz du Marsza kowskiego w Poznaniu wyniesie
39 127,00 z .
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Projekt systemowy "Ucz6 si6 i bawi6 2012"
W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Opatówek, jako
organ prowadz cy by a beneficjentem Projektu systemowego "Ucz si i bawi 2012" nr POKL.09.01.02-30224/12-00. Projekt realizowany by w ramach dzia a
rodków Unii Europejskiej
wspó finansowanych ze
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz
Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet IX
Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach, Dziaanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako ci us ug edukacyjnych wiadczonych w systemie o wiaty, Poddzia anie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost pie do edukacji oraz zmniejszenie ró;nic
w jako ci us ug edukacyjnych.
Do realizacji za o;onych zada przyst pi y wszystkie
szko y podstawowe z terenu gminy Opatówek: Szko a
Podstawowa z Zespo u Szkó w Che mcach, Szko a
Podstawowa w Opatówku, Szko a Podstawowa z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej, Szko a Podstawowa
z Zespo u Szkó w Rajsku. W roku szkolnym 2012/2013
ogó em w klasach I-III w tych szko ach kszta ci o si 353
dzieci (169 uczniów i 184 uczennice). We wszystkich
szko ach istnia y zespo y nauczycieli, które opracowa y
i realizowa y dzia ania ukierunkowane na indywidualizacj procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
w kontek cie wdra;ania nowej podstawy programowej
kszta cenia ogólnego na I etapie edukacyjnym. We
wszystkich szko ach podstawowych gminy Opatówek,
w ramach obowi zkowych zaj :, realizowane by y programy nauczania, dostosowane do potrzeb uczniów
i uwzgl dniaj ce indywidualizacj procesu nauczania
i wychowania uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z now podstaw
programow kszta cenia ogólnego na I etapie kszta cenia. W wyniku przeprowadzonych w powy;szych
szko ach diagnoz (bada , analiz, obserwacji i wywiadów) zdiagnozowane zosta y specjalne potrzeby edukacyjne uczniów klas m odszych. W wyniku tych diagnoz
wy onione zosta y grupy uczniów na poszczególne
zaj cia wspieraj ce i rozwijaj ce zainteresowania.
Celem g ównym projektu by o wsparcie indywidualnego
rozwoju uczniów klas I-III szkó podstawowych funkcjonuj cych w gminie Opatówek, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz
ich mo;liwo ci psychofizycznych w trakcie ca ego okresu realizacji projektu. Dzia aniami projektowymi obj tych
zosta o 202 uczniów, w tym 90 uczennic i 112 uczniów.
Zaj cia w ramach projektu realizowane by y od
10.12.2012 r. do 31.05.2013 r. Osi gni to za o;one cele
szczegó owe projektu. Zapewniono ka;demu dziecku,
obj temu wsparciem w ramach projektu, ofert edukacyjno - wychowawczo - profilaktyczn , zgodnie z jego
indywidualnymi potrzebami i mo;liwo ciami edukacyjnymi oraz rozwojowymi.
We wszystkich szko ach podstawowych bior cych udzia
w projekcie stworzono warunki umo;liwiaj ce indywidualn prac z uczniem, poprzez wyposa;enie bazy szko y
w materia y dydaktyczne. Na zakup pomocy dydaktycznych do wszystkich szkó wydano 127 239,50 z . Ogó-
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em wydatki na realizacj ca ego projektu wynios y
183 239,50 z .
W wyniku realizacji projektu osi gni to wska?niki
docelowe dotycz ce zminimalizowania specyficznych
trudno ci w uczeniu si u co najmniej 50% uczniów klas
I-III szkó podstawowych gminy Opatówek. Zosta y osi gni te wska?niki docelowe, dotycz ce minimalnej liczby
uczniów (56) i uczennic (45), u których zosta y z agodzone zidentyfikowane bariery w dost pie do edukacji
i u których zaobserwowano popraw efektów kszta cenia. Sród em pozyskania danych by y analizy zapisów
w dziennikach zaj : i wyniki ewaluacji zaj :.
Szko y w gminie Opatówek realizowa y nast puj ce
zaj cia dodatkowe, wspieraj ce indywidualizacj procesu
dydaktycznego, na podstawie opracowanych przez
zespó nauczycieli szkó programów indywidualizacji:
- trudno ci w pisaniu i czytaniu
- trudno ci w zdobywaniu umiej tno ci matematycznych
- logopedyczne z zaburzeniami mowy
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
- rozwijaj ce zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych przyrodniczo
- rozwijaj ce zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych matematycznie
- rozwijaj ce zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych mat-przyr.
Ogó em zrealizowano 1120 godzin zaj : z uczniami
obj tymi dzia aniami projektowymi. Realizacja projektu,
którego celem jest wsparcie indywidualnego rozwoju
uczniów klas I-III szkó podstawowych funkcjonuj cych
w gminie Opatówek wpisa a si w okre lony dla
Priorytetu IX efekt realizacji Priorytetu POKL. Zaplanowane w projekcie dzia ania ukierunkowane by y na
wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kszta cenia, pocz wszy od edukacji wczesnoszkolnej, co te; odpowiada za o;eniom projektów dotycz cych indywidualizacji. W wyniku realizacji projektu
zosta a nawi zana cis a wspó praca z rodzicami dzieci,
które obj te by y wsparciem. Dzia ania te stanowi warto : dodan projektu, bowiem nast pi wzrost wiadomo ci rodziców dzieci we wszystkich szko ach gminy
Opatówek, co do roli i znaczenia zindywidualizowanej
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poprawi a si jako : i efektywno : wspó pracy
rodziców ze szko . Do rezultatów twardych projektu
nale;y zaliczy::
- podniesienie efektywno ci w zakresie czytania
i pisania u 19,6% uczniów i uczennic (69 z 353)
- popraw jako ci i efektywno ci oddzia ywa edukacyjnych w zakresie matematyki u 13,9% uczniów
i uczennic (49 z 353)
- kszta towanie kompetencji w zakresie mowy u 6,8%
uczniów i uczennic (24 z 353)
- redukcj wad postawy u 7,1% uczniów i uczennic
(25 z 353)
- rozwini cie i pog bienie zainteresowa
dzieci
szczególnie uzdolnionych matematycznie u 6,5%
uczniów i uczennic (25 z 353)
- rozwini cie i pog bienie zainteresowa
dzieci
szczególnie uzdolnionych przyrodniczo u 6,8%
uczniów i uczennic (24 z 353)
- rozwini cie i pog bienie zainteresowa
dzieci
szczególnie uzdolnionych matematyczno - przyrodniczo u 2,3% uczniów i uczennic (8 z 353)
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Projektem zarz dza gminny koordynator - p. Magdalena
Noskowska (Opatówek). Do zada koordynatora nale;a o: nadzór nad realizacj projektu, bie; ce monitorowanie systematyczno ci i efektywno ci jego realizacji
oraz jego promocja na amach wiadomo ci lokalnych.
W zadaniach koordynatora pomagali asystenci, koordynatorzy w szko ach - p. Iwona Fr tczak (Che mce),
p. Agnieszka Wosiek (Rajsko), p. Ewa Janiak (T okinia
Wielka). Na podstawie informacji z poszczególnych
szkó bior cych udzia w projekcie powstawa y kwartalne
sprawozdania i opis merytoryczny do wniosków o p atno :. Ewaluacja prawid owego przebiegu projektu pozwoli a przygotowa: projekt raportu ko cowego. Rozliczaniem projektu zajmowa a si ksi gowa zatrudniona
w gminie. Do zada ksi gowej nale;a o m.in. sporz dzanie wniosków o p atno : i sprawozda finansowych oraz
ewidencja wydatków. Do realizacji zaplanowanych zada
zaanga;owani zostali nauczyciele poszczególnych szkó
oraz specjali ci.
Doposa;ono w materia y dydaktyczne sale, w których
prowadzone by y zaj cia z uczniami i uczennicami klas
I-III we wszystkich szko ach podstawowych na terenie
gminy Opatówek. Doposa;enie by o zgodne z potrzebami uczniów i uczennic powy;szych szkó . Do tych
szkó zakupione zosta y: pomoce dydaktyczne do realizacji tre ci z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej, wynikaj ce z procesu indywidualizacji oraz rodki dydaktyczne pozwalaj ce poprawi: wymow dzieci, niwelowa: wady postawy. Szko y
doposa;y y swoj baz dydaktyczn w sprz t specjalistyczny (specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do
diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii
rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady
postawy i zaburzenia koordynacji ruchowej). Planowane
elementy doposa;enia pomog y równie; w kszta towaniu
w uczniach i uczennicach poczucia równo ci i zosta y
wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i m skich w spo ecze stwie.
Magdalena Noskowska

Projekt "Da@ Szans6 M odym"
Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
www.efs.gov.pl
Program Operacyjny Kapita Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji spo ecznej
Dzia anie 7.1. Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji
Poddzia anie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez o rodki pomocy spo ecznej
Gminny O1rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku
realizuje projekt pn. "Da@ Szans6 M odym"
na który pozyska rodki z Europejskiego Funduszu
Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki.
Termin realizacji projektu 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.

str. 8/30

Projekt "Da@ Szans6 M odym"
Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego
Dzia anie VII. Promocja integracji spo ecznej
7.1. Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez o rodki pomocy spo ecznej

"Jesionow rajsk alej w g b naszej historii"

35 500 z

Silnik i spr ;arka

25 000 z

Renowacja studni g binowej

25 000 z

Pomoc finansowa dla powiatu kaliskiego na zadanie
pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P
Opatówek - Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631 P
na odcinku Godziesze Wielkie - Zaj czki Bankowe

309 510 z

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4636 P
w m. Che mce w zakresie chodnika

65 000 z

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4612 P na odcinku
Opatówek - T okinia Wielka w zakresie chodnika

40 000 z

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4622 P
w m. Micha ów Drugi

40 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej oraz budowa
kanalizacji deszczowej w m. Opatówek, ul. Ludowa

275 000 z

Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji
deszczowej w ulicach Gen. Józefa Zaj czka,
ks. Adama Marczewskiego, Piotra Szadkowskiego
na Osiedlu Ko ciuszki

610 000 z

Ju; po raz szósty Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej
w Opatówku realizuje edycj zaj : dla m odzie;y
ucz cej si w ramach projektu systemowego "Da:
Szans M odym", na które pozyska rodki z Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita Ludzki. Projekt ma na celu rozwój
osobowy i edukacyjny m odzie;y zagro;onej wykluczeniem spo ecznym z Gminy Opatówek poprzez prac
z pracownikami socjalnymi, psychologiem, pedagogiem,
terapeut , doradc zawodowym, socjologiem, informatykiem, instruktorem gospodarstwa domowego. Beneficjenci zostan równie; przeszkoleni z zakresu pierwszej
pomocy, a tak;e dodatkowym wsparciem dla nich i ich
rodzin jest pomoc asystenta rodzinnego.
W projekcie udzia bierze 14 beneficjentów - m odzie;
w wieku 15-30 lat (8 ch opców i 6 dziewcz t, w tym trzy
osoby niepe nosprawne). Rekrutacji uczestników dokona Kierownik GOPS w Opatówku przy wspó pracy Koordynatora projektu uwzgl dniaj c zasad równych szans.
Uczestnicy bior aktywny udzia w zaj ciach indywidualnych i grupowych. W celu integracji, zdobycia umiej tno ci wspó ;ycia w grupie, nawyków kulturalnego sp dzania czasu wolnego oraz pog bienia zainteresowa ,
poznania nowych, ciekawych miejsc zosta a zorganizowana trzydniowa wycieczka edukacyjno - profilaktyczna
do Karpacza. M odzie; podziwia a pi kne krajobrazy
polskich gór, podró;uj c szlakami turystycznymi, zwiedza a Park Miniatur, a tak;e prze;ywa a kowbojskie
przygody w miasteczku Western City.
Podczas zaj : w ramach w/w projektu uczestnicy
korzystaj z organizowanego pocz stunku.
Uwie czeniem projektu b dzie wspólne spotkanie podsumowuj ce w formie kolacji wigilijnej, na którym beneficjenci otrzymaj za wiadczenie o uczestnictwie w zaj ciach.
Mamy nadziej , ;e dzia ania podj te w projekcie przynios po; dany efekt na zmian postaw, aktywno ci
i zwi kszenia motywacji do samodzielnych dzia a przy
wkraczaniu w doros e ;ycie.
Termin realizacji projektu 01.01.2013r. - 31.12.2013r.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Porwity

40 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. T okinia
Wielka - T okinia Ma a

60 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. T okinia
Ko cielna - T okinia Nowa

130 000 z

Przebudowa chodnika przy ul. Ogrodowej

50 000 z

Przebudowa nawierzchni ul. Sosnowej w m. Sza e

50 000 z

Przebudowa nawierzchni ul. Wi niowa w m. Sza e

150 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Micha ów Trzeci

86 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 266
w m. Che mce

80 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Trojanów

104 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr ew. 51
w m. Sierzchów

30 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr ew. 329
w m. Sierzchów

50 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. N dzerzew

50 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Opatówek ul. Ogrodowa

31 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 313
w m. Che mce

20 000 z

Przebudowa zjazdu z ul. Ko cielnej do ZOZ-u

25 000 z

Przebudowa ulicy D ugiej w m. Zduny

80 000 z

Przebudowa drogi Micha ów Pierwszy Micha ów Drugi

192 500 z

Przebudowa drogi Porwity - Takomy le

35 000 z

Aktualny wykaz wydatków maj tkowych na 2013 rok:

Przebudowa skrzy;owania ul. Ko ciuszki
w m. Opatówek

12 500 z

Projekt budowlany kanalizacja sanitarna Sza e

29 520 z

Projekt budowlany kanalizacja sanitarna Sza e II etap

35 000 z

Przebudowa skrzy;owania drogi w m. Cienia
Pierwsza

Projekt SUW w m. Rajsko

40 000 z

Budowa kanalizacja sanitarnej w m. Zduny
(tereny kolejowe)

140 000 z

Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy
oczyszczalnia cieków w m. Opatówek

39 975 z

Wiadomo ci Gminne

6 500 z

Modernizacja skrzy;owania w Cieni Drugiej i budowa
chodnika przy skrzy;owaniu

12 500 z

Dokumentacja projektu ci gu drogowego Borów Sierzchów - Rajsko

12 000 z

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Cienia
Folwark

46 000 z
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Remont budynku Urz du Gminy w m. Opatówek

30 000 z

Zakup samochodu

25 000 z

Wykaszarka ci gnikowa

20 000 z

Dotacja dla OSP Opatówek na urz dzenie
hydrauliczne

16 000 z

Dotacja dla OSP T okinia na urz dzenie hydrauliczne

15 000 z

Rezerwa na inwestycje i zakupy (realizowane
w ramach schetynówki)

20 888 z

Budowa kompleksu rekreacyjnego w T okini Wielkiej

35 000 z

Termomodernizacja obiektów u;yteczno ci publicznej
ZSP Rajsko, ZSP Che mce

430 000 z

Zakup tablicy interaktywnej

6 973 z

Zakup komputerów do pracowni komputerowej
w ZS w Che mcach

10 000 z

Projekt budowlany Budowa Przedszkola Publicznego

38 130 z

Pomoc dla Powiatu na zakup samochodu dla osób
niepe nosprawnych

5 000 z

Przygotowanie dokumentacji punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych

10 000 z

Wykonanie o wietlenia ulicznego w m. Zduny

45 000 z

Wykonanie o wietlenia ulicznego w m. Józefów

40 000 z

Wykonanie o wietlenia ulicznego w m. Che mce

18 000 z

Przygotowanie dokumentacji terenów rekreacyjnych
wokó stawów w m. Opatówek

10 000 z

Renowacja stawów w m. Opatówek

110 000 z

Odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy
tzw. Domku gotyckim na ulicy Ko cielnej w Opatówku
- etap II

61 000 z

Pomost rekreacyjny cz cy "Dzik promenad "
z alejkami w zabytkowym parku w Opatówku

40 000 z

Remont wraz z aran;acj sali wielofunkcyjnej
Gminnego O rodka Kultury w Opatówku

306 962 z

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego
w m. Sza e

130 000 z

Przebudowa trybun na gminnym boisku sportowym
w m. Opatówek
Razem plan wydatków

60 000 z
4 545 458 z

***************************************

WIADOMO:CI KULTURALNE
Historia, tradycja i stó
cz
pokolenia oraz
podzi6kowanie za plony
Kolejny rok ci ;kiej pracy rolników zosta podsumowany wspóln , radosn zabaw , stoiskami pe nymi
ró;norodnych pocz stunków, atrakcjami dla dzieci
i doros ych. Tak w skrócie mo;na opisa: niedzielne
do;ynkowe spotkanie. Dzie 1 wrze nia w gminie
Opatówek by bogaty w wydarzenia, bowiem w tym dniu
odby a si uroczysto : "Historia, tradycja i stó
cz
pokolenia - kultywowanie tradycji, obrz dów i promocja
zabytków", a tak;e Do;ynki Parafialno-Gminne 2013.
Do;ynki Parafialno-Gminne
T umy mieszka ców i go ci bawi y si na gminnych uroczysto ciach do;ynkowych, których gospodarzami by y w adze samorz dowe na czele z Wójtem
Gminy Sebastianem Ward ckim, Starostowie tegorocznych do;ynek - Ilona Wojtaszczyk z T okini Ma ej i Artur
Matysiak z Opatówka, a tak;e Ko o Gospody Wiejskich

Wiadomo ci Gminne

oraz so ectwa z terenu gminy. Uroczysto ci rozpocz y
si wej ciem pocztów sztandarowych Ochotniczych
Stra;y Po;arnych z Opatówka, Che mc, Cieni Pierwszej,
Cieni Drugiej, Rajska, Sierzchowa i T okini Wielkiej.
Po nich na plac wesz y kolejno delegacje poszczególnych so ectw z wie cami do;ynkowymi symbolizuj cymi
obfito : plonów. Tego roku wie ce przygotowa y wsie:
Borów, Che mce, Cienia Pierwsza, Cienia Folwark,
D be-Kolonia, Micha ów Pierwszy i Drugi, Micha ów
Trzeci, Józefów, Opatówek, Porwity, Sierzchów, Sza e,
Szulec, T okinia Wielka, Warszew i Mod a. Muzyczn
opraw uroczysto ci zapewni a i da a krótki koncert
orkiestra d ta z OSP w Che mcach pod dyrekcj
W odzimierza Mrozi skiego.

O godzinie 13:30 rozpocz a si polowa msza
wi ta w intencji rolników, celebrowana przez ks. pra ata
W adys awa Czamar . We mszy w. oraz cz ci obrz dowej do;ynek, wspólnie z rolnikami, mieszka cami
i gospodarzami gminy, wzi li udzia przybyli tego dnia
go cie: pos owie na Sejm RP Leszek Aleksandrzak
i Adam Rogacki, Cz onek Zarz du Województwa
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, radna sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Barbara Nowak, Wicestarosta kaliski Andrzej Dolny, Przewodnicz cy Rady
Powiatu Mieczys aw Luczak, cz onek Zarz du Powiatu
Krzysztof Dziedzic, Wójt Gminy Szczytniki Marek
Albrecht, radni gminy Opatówek z Przewodnicz cym
Rady Paw em B kowskim, dyrektorzy placówek o wiatowych i jednostek organizacyjnych gminy, so tysi wsi,
Przewodnicz ce i cz onkinie KGW, ksi ;a z dekanatu
opatóweckiego, a w ród nich proboszcz z Rajska
ks. Piotr Ba oniak i proboszcz z Che mc ks. Jerzy
Salamon, Prezes ZOG ZOSP RP Bogdan Marsza ,
Komendant Gminny OSP Stanis aw Baran oraz prezesi
Ochotniczych Stra;y Po;arnych z terenu gminy
Opatówek.
Uroczysto : mszy do;ynkowej u wietni a tak;e oprawa
muzyczna w wykonaniu chóru z Opatówka pod batut
dr Krzysztofa Niegowskiego.
Cz

: obrz dowa
Po mszy, uroczysto : obrz dow rozpocz
przy piewkami ludowymi Zespó Bpiewaczy "Opatowianie". Starostowie do;ynek przekazali na r ce Wójta
Gminy dorodny chleb z tegorocznej m ki. Wójt Sebastian
Ward cki powita w imieniu gospodarzy do;ynek wszystkich zgromadzonych: rolników i ich rodziny, zaproszonych go ci oraz wszystkich przyby ych mieszka ców.
Dzi kuj c za bochen chleba zapewni , ;e jego symbo-
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liczny podzia b dzie ze wszech miar sprawiedliwy, a po
okresie ci ;kiej pracy i nie atwych zbiorów, jest czas na
zabaw i cieszenie si udanymi ;niwami. Weso ym
punktem by o tradycyjne "obta czenie" podarowanych
bochnów chleba, do którego panie z KGW zaprosi y
go ci. Podzielony sprawiedliwie chleb, Wójt Gminy,
Starostowie oraz Przewodnicz cy Rady Gminy i zaproszeni go cie, rozdzielili pomi dzy uczestników do;ynek.

Przemawiaj cy go cie oraz ci, którzy ze wzgl du
na swoj nieobecno : przys ali listy okoliczno ciowe,
podkre lili wag pracy rolników, sadowników, hodowców
oraz konieczno : jej poszanowania i podzi kowania za
ich ca oroczny trud. Takie listy na r ce Wójta Gminy
przes ali: senatorowie - And;elika Mo;d;anowska i Witold Sitarz, pos owie - Ma gorzata Adamczak, Andrzej
Dera, Jan Dziedziczak, Maciej Orzechowski, Adam
Rogacki, Walkowski Piotr, Wojewoda Wielkopolski Piotr
Florek, Marsza ek Województwa Wielkopolskiego Marek
Wo?niak, cz onek Zarz du Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Biskup Kaliski Senior
Stanis aw Napiera a, Wiceprezes Zarz du Wielkopolskiego WFOB Marek Baumgart oraz Wójt Gminy
Rozprza Janusz J drzejczyk.
Uroczysto : podzi kowania za plony by a tak;e
najlepsz okazj do uhonorowania rolników i osób
dzia aj cych na rzecz rolnictwa, którym na wniosek
Przewodnicz cego Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby
Rolniczej Mieczys awa Luczaka, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Stanis aw Kalemba, przyzna odznak
honorow "Zas u;ony dla Rolnictwa". Uhonorowani
zostali: p. Krystyna Ko omecka, Tadeusz Peja , Krzysztof Kasprzak, Zbigniew Molka, Stanis aw Janiak i Antoni
Gryczy ski. Nadto p. Tadeusz Peja z Porwit otrzyma
statuetk Siewcy i tytu Wielkopolski Rolnik Roku 2012,
a tak;e nagrod pieni ;n w konkursie corocznie
og aszanym przez Zarz d Województwa Wielkopolskiego.
Cz : obrz dow do;ynek gminnych pi knie
zamkn swoim wyst pem zespó ludowo-kabaretowy
NIECHCICE z Melazkowa, a tak;e Kapela Tolka Ga zki
z Moszczenicy oraz kapela Sami Swoi z Opatówka.
Na scenie " piewaj co" zaprezentowali si tak;e finali ci
Mi dzygminnego Festiwalu Piosenki Dzieci cej i M odzie;owej oraz najm odsi tancerze z zespo u CDN.
Go cie ani przez chwil nie mogli si nudzi:,
bowiem organizatorzy zapewnili mnóstwo atrakcji, sto y
promocyjne so ectw ugina y si
od przepysznych,
ró;norodnych potraw, których nie zabrak o dla wszyst-
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kich ch tnych do wieczora. Dla dzieci by y zabawki
i zabawy, s odycze i napoje. Wieczorem na scenie
zago ci Micha Gielniak - najwi kszymi przebojami
zach caj c wszystkich do ta ca, a po nim wyst pi a
Izabela Trojanowska z zespo em MAFIA, wykonuj c
swoje najwi ksze przeboje.
Historia, tradycja i stó cz pokolenia
Tego dnia tak;e odby si festyn ph. "Historia,
tradycja i stó
cz pokolenia - kultywowanie tradycji,
obrz dów i promocja zabytków". Zamiarem organizatorów by a integracja rodowisk wiejskich w gminie,
popularyzacja obyczajów ludowych, wiedzy o tradycjach,
kulturze i zabytkach. Wa;nym elementem uroczysto ci
by Turniej So ectw Gminy Opatówek. Turniej sk ada si
z 3 elementów: przygotowanie sto ów promocyjnych,
wykonanie symbolu-wie ca w podzi kowaniu za plony
oraz wspó zawodnictwo w 5 konkurencjach: wykonanie
piosenki ludowej, konkurs wiedzy o zabytkach, historii,
tradycji i ekologii i 3 konkurencje sprawno ciowe.
Bogato zastawione sto y promocyjne pe ne przysmaków przygotowa y wsie: Che mce, D be-Kolonia,
Micha ów Pierwszy i Drugi, Micha ów Trzeci, Opatówek,
Sierzchów, Szulec i T okinia Wielka.
Wie ce i symbole plonów przygotowa y wsie: Borów,
Che mce, Cienia Pierwsza, Cienia Folwark, D beKolonia, Micha ów Pierwszy i Drugi, Micha ów Trzeci,
Józefów, Opatówek, Porwity, Sierzchów, Sza e, Szulec,
T okinia Wielka i Warszew. Do wspó zawodnictwa przyst pi y dru;yny z: Che mc, Micha owa Drugiego i Pierwszego, Micha owa Trzeciego, Porwit, Szulca i T okini
Wielkiej.
W radosnej atmosferze sportowej rywalizacji
odby si turniej przeprowadzony przez komisj konkursow w sk adzie: rolnicy, którym przyznano odznak
"Zas u;ony dla rolnictwa", cz onkinie zespo u Opatowianie, pracownicy urz du, ZEAS i GOPS. Rol sekretarza
komisji podj li: Sylwia Matczak i Arkadiusz La duch.
Nad ca o ci prac komisji czuwali, w roli jej przewodnicz cych: Mieczys awa Jasku a, Antoni Gryczy ski
i Krzysztof Dziedzic.
Wszystkie konkurencje oceni a komisja wy aniaj c po
dogrywce zwyci zc , którym zosta a dru;yna so ectwa
Micha ów Trzeci. Podkre li: nale;y jednak, ;e wszyscy
zas uguj na uznanie, bowiem w o;yli naprawd bardzo
du;o pracy w przygotowania i realizacj festynu.

Uroczystego podsumowania, oko o godz. 19:00,
dokonali: Przewodnicz cy Komisji Konkursowej Krzysztof
Dziedzic oraz Wójt Gminy Sebastian Ward cki, Przewodnicz cy Rady Gminy Pawe B kowski, Prezes
Gminnego Zwi zku So tysów Antoni Gryczy ski, którzy
wszystkim uczestnikom wr czyli pami tkowe dyplomy,
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statuetki, nagrody rzeczowe, bony na zakup drzewek
i krzewów ozdobnych oraz - dla najlepszej dru;yny puchar zwyci zcy.
Ocena tych dwóch konkurencji nie by a atwa,
bowiem wszystkie uczestnicz ce so ectwa w o;y y wiele
pracy i po wi ci y mnóstwo czasu, aby pokaza: si z jak
najlepszej strony. Komisja zdecydowa a, ;e wszystkie
sto y promocyjne zaj y ex-aequo pierwsze miejsce.
Dodatkowo, wszystkie so ectwa, które przygotowa y
wie ce otrzyma y dyplomy okoliczno ciowe i statuetki od
europos a Andrzeja Grzyba.
Ko cowa kwalifikacja Turnieju So ectw
- I miejsce Micha ów Trzeci - kapitan dru;yny Marek
G siorowski, stó promocyjny przygotowa o so ectwo
pod kierunkiem so tysa wsi Anny Janiak
- II miejsce Micha ów Pierwszy i Micha ów Drugi kapitan dru;yny Maciej Wietrzych, stó promocyjny
przygotowa o so ectwo pod kierunkiem so tysa wsi
Bogus awa Ja kiewicza
- III miejsce Szulec - kapitan dru;yny Damian Mania;
stó promocyjny przygotowa o so ectwo pod kierunkiem so tysa wsi Kazimierza Frankiewicza
- IV miejsce Che mce - kapitan dru;yny Patrycja
Lazarek, stó promocyjny przygotowa o so ectwo pod
kierunkiem so tysa wsi El;biety Sowy
- V miejsce T okinia Wielka - kapitan dru;yny Marcin
Olejnik, stó promocyjny przygotowa o so ectwo pod
kierunkiem so tysa wsi Anny Dymnej
- VI miejsce Porwity - kapitan dru;yny El;bieta Knop,
stó promocyjny przygotowa o so ectwo pod kierunkiem so tysa wsi Andrzeja Knopa
- VII miejsce D be-Kolonia, stó promocyjny przygotowa o so ectwo pod kierunkiem so tysa wsi Marii
Pytli skiej
- VIII miejsce Sierzchów; stó promocyjny przygotowa o so ectwo pod kierunkiem so tysa wsi Stanis awa Sucheckiego
- wyró;nienie dla Opatówka, stó promocyjny przygotowa y panie z KGW w Opatówku, radni gminy:
Marlena Kiermas-Gruszka, Pawe B kowski, Wojciech Pokojowy, Jaros aw Gadera, Mariusz Ma oburski oraz so tys wsi Wojciech Jasku a
Obydwie uroczysto ci pi kn klamr spi , niezwyk y,
wielobarwny jak tradycja i kultura, pokaz sztucznych
ogni.
Organizatorzy oraz finansowanie uroczysto ci
Uroczysto : pn. "Historia, tradycja i stó
cz
pokolenia - kultywowanie tradycji, obrz dów i promocja
zabytków" zosta a wspó finansowana z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj ca w obszary wiejskie wspó finansowana jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach
osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
Organizatorami uroczysto ci byli: Wójt Gminy Opatówek, Gminny O rodek Kultury, Urz d Gminy, Ko a
Gospody Wiejskich, So ectwa z terenu gminy Opatówek, Zwi zek Gminny OSP, OSP w Opatówku, OSP
w T okini Wielkiej. Koordynatorami projektu i uroczysto ci byli: Mieczys awa Jasku a - dyrektor GOK oraz
Krzysztof Dziedzic - Sekretarz Gminy.
Organizatorzy dzi kuj wszystkim, którzy przyczynili si do przygotowania i realizacji bardzo bogatych
sto ów promocyjnych oraz sponsorom, którzy jak zwykle
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nie zawiedli i swoj ofiarno ci wsparli to doroczne
wi to. Dzi kuj tak;e OSP w Micha owie Drugim,
w Cieni Pierwszej i w Cieni Drugiej za zabezpieczenie
terenu imprezy. Sponsorami byli:
- Centrum Rolnicze AVENA - Luczak, Marnecki,
Szulec
- FPH BLUE - Konrad Bendykowski, Trojanów
- pp. Dorota i Pawe Naszy scy, Opatówek
- p. Wiktor Pi tka, Rajsko
- PHU FARMER - Krzysztof Wyrembski, Opatówek
- p. Jaros aw Ficner, Sza e
- FH ANNA - Bogdan Kozanecki, Opatówek
- GS "Samopomoc Ch opska", Opatówek
- AGROMECHANIKA - Miko ajczyk, Saganowski,
Opatówek
- pp. Jadwiga i Henryk Menclowie, Opatówek
- LIDIA Horti-Logistic - Miros aw Gimla, Opatówek
- MAT-BUD - Henryk Pawlak, T okinia Ko cielna
- Firma KRIS - Krystyna i Grzegorz Olczak, Opatówek
- PPHU BEDNARZ - Pawe Bednarek, Kokanin
- DJ-CAMEL, Opatówek
- p. Gra;yna Mania, Opatówek
- Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej o/Opatówek
- AM-SÓL - Ma gorzata i Andrzej Brodziakowie, Sza e
- Centrum Ogrodnicze CHOJNACKI, Opatówek
- Zak ad OMEGA - Piotr Kwiatkowski, Kalisz
- Jutrzenka Colian, Opatówek
- Starostowie do;ynek: p. Ilona Wojtaszczyk, p. Artur
Matysiak
- AGRO-BAZAR, Opatówek
- Piekarnia Staropolska - Benedykt Owczarek,
Iwanowice
- Firma IRWAX, Opatówek
- p. Grzegorz W giel, Malanów
- pp. Halina i Julian Dobrza scy, Opatówek
- p. Wojciech Krymarys, Che mce
- pp. Mariola i Czes aw Ward ccy, Opatówek
- pp. Ewa i Pawe J drzejakowie, Cienia Druga
- p. S awomir Miklas, Kalisz
- p. Pawe Banach, Opatówek
- pp. El;bieta i Józef Fibingrowie, Opatówek
- p. Remigiusz Ka?mierczak, Opatówek
- Przedsi biorstwo Oczyszczania Miasta EKO
sp. z o.o., Kalisz
- radni gminy Opatówek
Nowy plac zabaw i festyn w Sza e
W minion niedziel , 25 sierpnia, najm odsi
mieszka cy Sza ego w gminie Opatówek wspaniale
bawili si na festynie z okazji otwarcia placu zabaw.
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Pogoda dopisa a, tak wi c na terenie o rodka rekreacyjnego zjawi y si ca e rodziny. Najpierw dzieci w towarzystwie Wójta Gminy Sebastiana Ward ckiego dokona y uroczystego rozwi zania kokardy, a potem by o
du;o dobrej zabawy: malowanie twarzy, rysowanie,
konkursy sprawno ciowe, ta ce, przeja;d;ki quadem.
Zabaw prowadzi weso y klaun, który na koniec zaprosi
wszystkich na pokaz wielkich baniek mydlanych. Dla
uczestników festynu przygotowano s odki pocz stunek:
soki, lizaki, cukierki i ciasto domowego wypieku.
Z urz du gminy i od wykonawcy placu zabaw - firmy
Inter-Flora, dzieci otrzyma y mnóstwo kolorowych balonów. Festyn zorganizowa o Stowarzyszenie ''Dla Sza ego'' przy wspó udziale samorz du gminy Opatówek.
Spotkanie w GOK z p. Barbar Karkosz
8 lipca br., w siedzibie Gminnego O rodka
Kultury przy Pl. Wolno ci w Opatówku odby o si
spotkanie cz onki Kó Gospody Wiejskich z terenu
gminy z pani Barbar Karkosz. Spotkanie mia o
charakter szkolenia dla osób dzia aj cych spo ecznie,
wspó pracuj cych z ró;nymi rodowiskami lokalnymi.
Pani Barbara przekazywa a uczestnikom wiedz nt.
radzenia sobie w ró;nych sytuacjach zwi zanych
z prowadzeniem dzia alno ci spo ecznej i charytatywnej.
Zwraca a uwag na to, jak wa;ne jest zachowanie
wewn trznej harmonii w my l przys owia "w zdrowym
ciele zdrowy duch". Uczestniczki skorzysta y tak;e
z cennych rad dotycz cych wykonania profesjonalnego
makija;u, który nie tylko podkre li naturalne pi kno, ale
tak;e sprawi, ;e nosz ca go osoba b dzie czu a si
komfortowo i zdrowo. Spotkanie min o w mi ej atmosferze, przy kawie i cie cie, ufundowanym przez uczestników spotkania. Dyrektor Gminnego O rodka Kultury
sk ada serdeczne podzi kowania p. Barbarze Karkosz,
która przeprowadzi a szkolenie ca kowicie nieodp atnie
w ramach prowadzonej przez siebie dzia alno ci spoeczno-charytatywnej.

ró;nego typu imprezy, pomaga tak;e znale?: sponsorów
i inne osoby, które w czaj si w tego rodzaju dzia ania.
Pytana o to sk d wzi si pomys na dzia ania spoeczne, odpowiada: "My l , ;e to wysz o z g bi serca,
takie mia am przekonanie. W momencie, kiedy urodziam dzieci, obieca am sobie, ;e zajm si dzia alno ci
charytatywn ".
Spotkanie absolwentów
By czerwiec 1993 roku i kolejni uczniowie Szkoy Podstawowej im. Janusza Kusoci skiego w Opatówku
opu cili jej mury, aby rozpocz : nowy etap swojego
;ycia. Co si sko czy o, ale przed ka;dym z nich
otwiera y si nowe mo;liwo ci, szansa na rozwój
i dalsze kszta towanie charakterów. Ch opcy i dziewcz ta z klasy 8C (31 uczniów), których wychowawczyni
by a p. Marianna Chojnacka otrzymali wiadectwa uko czenia szko y.

20 lat pó?niej, 21 czerwca 2013 r., ci sami,
35-letni ju; absolwenci spotkali si , aby powspomina:
"stare, dobre czasy". Mimo wielu trudno ci z odnalezieniem wszystkich osób, spotkanie dosz o do skutku.
Szkolne czasy wspominane by y w towarzystwie wychowawczyni p. Marianny Chojnackiej i polonistki p. El;biety
Rogozi skiej. Doskona e menu przygotowa szef kuchni
restauracji "Zdrojowa" (tak;e absolwent rocznika 198593). Wspomnienia, rozmowy i zabawa przy suto zastawionym stole trwa y do pó?na.
***************************************

O:WIATA W GMINIE

Od 1996 roku pani Barbara Karkosz prowadzi
gabinet kosmetyczny "Studio Pi kno ci" oferuj cy us ugi
kosmetyczno-fryzjerskie. Od pocz tku swej dzia alno ci
firma wspiera a Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepe nosprawnych w Rawiczu, a jej w a cicielka od wielu lat
zajmuje si dzia alno ci spo eczn i bardzo aktywnie
dzia a na terenie swojego powiatu - Rawicza. Zaanga;owanie pani Barbary znalaz o tak;e uznanie w ród
mieszka ców Rawicza - zosta a uhonorowana mianem
"Cz owieka z sercem". Pani Karkosz nie tylko organizuje
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eSzko a Wielkopolska
Informujemy, ;e Szko a Podstawowa im. Janusza Kusoci skiego w Opatówku zosta a zakwalifikowana
do projektu "eSzko a Wielkopolska - Cyfrowa Dzieci ca
Encyklopedia Wielkopolan". Projekt wspó finansowany
jest ze rodków Europejskiego Funduszu spo ecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, realizowanego przez O rodek doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu - Lidera Projektu oraz Ogólnopolsk Fundacj Edukacji Komputerowej z siedzib we Wroc awiu Partnera Projektu.
G ównym celem projektu jest wdro;enie do 2015
roku w szko ach podstawowych z terenu wielkopolski
programów rozwojowych w zakresie stosowania
w kszta ceniu metody projektów i nauczania problemowego. Rezultatem wdro;enia projektu b dzie przy czenie szkó do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego
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stanowi cego sie: po czonych ze sob placówek
o wiatowych, g ównie poprzez wykorzystywane w nauczaniu technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK)
oraz utworzenie Cyfrowej Dzieci cej Encyklopedii Wielkopolan.

-

W ramach projektu zrealizowane zostan nast puj ce
dzia ania merytoryczne:
- dla dyrektorów szkó bior cych udzia w projekcie
zorganizowane zostan dwa seminaria: na rozpocz cie i zako czenie projektu. Seminaria te b d
po wi cone wdro;eniu w szko ach programu rozwojowego w zakresie stosowania TIK w nauczaniu.
- dla nauczycieli pe ni cych w projekcie funkcj
opiekunów grup uczniowskich, przeprowadzone
zostan warsztaty i seminaria po wi cone projektowej metodzie w zaj ciach pozalekcyjnych.
- w okresie od stycznia 2014 do maja 2015 prowadzone b d zaj cia pozalekcyjne dla uczniów
metod aktywizuj c . W ka;dym roku szkolnym
zostanie zrealizowana jedna edycja zaj : w 2 grupach po oko o 10 uczniów (w ka;dej grupie utworzone b d 2 zespo y uczniów). Jedna edycja zaj :
obejmuje 45 godzin lekcyjnych oraz 5 dodatkowych
godzin do dyspozycji nauczyciela, dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
- uczniowie na zaj ciach b d poszukiwali i gromadzili informacje o wielkopolskich osi gni ciach naukowo-gospodarczych, przyrodzie, rodowisku, historii oraz s ynnych Wielkopolanach ze swojej gminy.
- ostatecznym efektem pracy uczniów b dzie opracowanie w sposób multimedialny zgromadzonych materia ów i opublikowanie ich w Cyfrowej Dzieci cej
Encyklopedii Wielkopolan.
- uczniowie b d uczestniczyli w prowadzonej online
na portalu Moja Wielkopolska grze edukacyjnej.
Pytania i zadania do realizacji w grze b d opracowywane przez zespo y uczniowskie. Najlepsi uczniowie wezm udzia w dorocznym finale gry - konkursie.
- ka;da szko a zostanie wyposa;ona w oprogramowanie, sprz t, urz dzenia i instalacje, które b d
stanowi: dla szko y narz dzie do tworzenia tzw.
Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego.
- rada naukowa projektu, b dzie sprawowa: opiek
naukow nad realizacj projektu w szko ach.
- sfinansujemy wykonywan w ramach projektu prac
opiekunów zespo ów uczniowskich.

W ka;dej szkole zostanie równie; stworzona sie:
bezprzewodowa zapewniaj ca dost p od zasobów
szko y, zasobów serwerowni regionalnej oraz Internetu.
W ramach realizacji tego zadania wykonane zostan
nast puj ce prace:
- symulacja elektroniczna i projekt sieci bezprzewodowej dla budynku szko y
- instalacja okablowania strukturalnego niezb dnego
do zrealizowania docelowej sieci radiowej WiFi
w szkole
- monta; maksymalnie 5 punktów dost powych wg
wcze niej wykonanego projektu technicznego
- instalacja kontrolera sieci bezprzewodowej w szafie
serwerowej szko y w formie urz dzenia fizycznego
lub serwera wirtualnego na serwerze fizycznym.

W ka;dej szkole bior cej udzia w projekcie zostanie
uruchomiona serwerownia szkolna, w sk ad której b d
wchodzi y nast puj ce elementy:
- szafa serwerowa 16U wraz z wyposa;eniem do pomieszczenia GPD w szkole
- UPS podtrzymuj cy zasilanie dla urz dze w szafie
serwerowej wyposa;ony w ochron
cza internetowego oraz modu zdalnego zarz dzania
- router brzegowy zapewniaj cy dost p do Internetu
- prze cznik sieciowy z technologi PoE, 24x1000
Mb/s zapewniaj cy uruchomienie sieci radiowej WiFi
w standardzie 802.11bgn
- kontroler sieci bezprzewodowej WiFi w formie urz dzenia fizycznego lub kontrolera wirtualnego na
serwerze
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-

serwer 1U wraz z kart zdalnego zarz dzania
w obudowie rack 19 cali do zamontowania w szafie
dystrybucyjnej GPD
oprogramowanie systemowe serwera: VM-ware
standard, MS Server

Na potrzeby realizacji projektu ka;da szko a otrzyma
nast puj ce urz dzenia mobilne:
- komputer przeno ny typu laptop - 2 szt.
- tablet - 3 szt.
Okres realizacji projektu: 1 maja 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku. Projekt swoimi dzia aniami obejmie 226
szkó podstawowych województwa wielkopolskiego.
Zaanga;owanych zostanie 9040 uczniów oraz 678
przedstawicieli kadry o wiatowej tych szkó .
Bardzo dobre wyniki egzaminów
Przed zako czeniem roku szkolnego wszyscy
uczniowie szkó podstawowych oraz gimnazjów zmagali
si ze sprawdzianami oraz egzaminami. Poni;ej przedstawiamy wyniki egzaminów ze szkó z terenu gminy
Opatówek. Analiza wyników pozwala stwierdzi:, ;e nasze szko y osi gn y dobre b d? bardzo dobre wyniki,
a uczniowie sukcesywnie rozwijaj swoje umiej tno ci.
Egzamin gimnazjalny - historia, WOS
redni wynik:
- gminy: 57,95%
- powiatu: 57,82%
- województwa: 56,49%
- okr gu: 56,17%
T okinia Wielka - liczba zdaj cych: 31, redni wynik
szko y: 54,44%
Rajsko - liczba zdaj cych: 23, redni wynik szko y:
53,96%
Opatówek - liczba zdaj cych: 93, redni wynik szko y:
59,48%
Che mce - liczba zdaj cych: 24, redni wynik szko y:
60,50%
Egzamin gimnazjalny - j zyk polski
redni wynik:
- gminy: 63,17%
- powiatu: 60,67%
- województwa: 59,92%
- okr gu: 59,45%
T okinia Wielka - liczba zdaj cych: 32, redni wynik
szko y: 63,94%
Rajsko - liczba zdaj cych: 23, redni wynik szko y:
62,04%
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Opatówek - liczba zdaj cych: 93, redni wynik szko y:
63,16%
Che mce - liczba zdaj cych: 24, redni wynik szko y:
63,25%
Egzamin gimnazjalny - przedmioty przyrodnicze
redni wynik:
- gminy: 60,83%
- powiatu: 59,99%
- województwa: 58,13%
- okr gu: 57,59%
T okinia Wielka - liczba zdaj cych: 32, redni wynik
szko y: 57,09%
Rajsko - liczba zdaj cych: 23, redni wynik szko y:
58,61%
Opatówek - liczba zdaj cych: 93, redni wynik szko y:
62,17%
Che mce - liczba zdaj cych: 24, redni wynik szko y:
62,71%
Egzamin gimnazjalny - matematyka
redni wynik:
- gminy: 51,52%
- powiatu: 49,32%
- województwa: 47,43%
- okr gu: 46,64%
T okinia Wielka - liczba zdaj cych: 32, redni wynik
szko y: 51,13%
Rajsko - liczba zdaj cych: 23, redni wynik szko y:
50,26%
Opatówek - liczba zdaj cych: 93, redni wynik szko y:
51,85%
Che mce - liczba zdaj cych: 24, redni wynik szko y:
51,96%
Egzamin gimnazjalny - j zyk angielski - poziom
podstawowy
redni wynik:
- gminy: 64,46%
- powiatu: 59,86%
- województwa: 61,78%
- okr gu: 61,80%
T okinia Wielka - liczba zdaj cych: 32, redni wynik
szko y: 66,34%
Rajsko - liczba zdaj cych: 22, redni wynik szko y:
58,45%
Opatówek - liczba zdaj cych: 64, redni wynik szko y:
67,67%
Che mce - liczba zdaj cych: 24, redni wynik szko y:
58,88%
Egzamin gimnazjalny - j zyk angielski - poziom
rozszerzony
redni wynik:
- gminy: 45,74%
- powiatu: 40,54%
- województwa: 44,53%
- okr gu: 45,35%
T okinia Wielka - liczba zdaj cych: 32, redni wynik
szko y: 46,91%
Rajsko - liczba zdaj cych: 22, redni wynik szko y:
40,77%
Opatówek - liczba zdaj cych: 64, redni wynik szko y:
48,75%
Che mce - liczba zdaj cych: 23, redni wynik szko y:
40,52%
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Sprawdzian szóstoklasisty - szko y podstawowe
redni wynik punktowy:
- gminy: 23,43
- powiatu: 23,55
- województwa: 23,37
- okr gu: 23,36
T okinia Wielka - liczba zdaj cych: 10, redni wynik
szko y: 21,60
Rajsko - liczba zdaj cych: 27, redni wynik szko y: 22,78
Opatówek - liczba zdaj cych: 53, redni wynik szko y:
25,83
Che mce - liczba zdaj cych: 32, redni wynik szko y:
20,56
Wysoka ocena dzia alno1ci edukacyjnej ZS w T okini
Wielkiej
W dniach od 5 czerwca do 5 lipca br. w Zespole
Szkó w T okini Wielkiej zrealizowano badanie ewaluacyjne i sporz dzono raport. Przeprowadzona ewaluacja
mia a na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu
spe niania przez szko wymaga zawartych w za czniku do Rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 pa?dziernika 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja polega a na zbieraniu i analizowaniu informacji:
- o efektach dzia alno ci dydaktycznej, wychowawczej
i opieku czej oraz innej dzia alno ci statutowej
szko y (na podstawie danych informuj cych o wynikach pracy szko y odzwierciedlonych w umiej tno ciach, zachowaniach, postawach, dzia aniach
uczniów i w osi ganych przez nich rezultatach na
ró;nego rodzaju testach, egzaminach),
- o procesach zachodz cych w szkole (na podstawie
danych, które informuj o procesach i dzia aniach
zachodz cych i podejmowanych w szkole, a decyduj cych o sposobie funkcjonowania, charakterze
szko y i przede wszystkim prowadz cych do po; danych efektów),
- o funkcjonowaniu szko y w rodowisku lokalnym,
w szczególno ci w zakresie wspó pracy z rodzicami
uczniów (na podstawie danych informuj cych o sposobie wspó pracy ze rodowiskiem i funkcjonowaniu
w rodowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów
w procesie nauczania i uczenia si ),
- o zarz dzaniu szko (na podstawie danych informuj cych o sposobach zarz dzania decyduj cych
o jako ci dzia a podejmowanych w szkole).
Z raportu przekazanego przez Wielkopolskiego Kuratora
O wiaty wynika, ;e wizytatorzy ds. ewaluacji wysoko
ocenili stopie spe nienia przez Zespó Szkó w T okini
Wielkiej zada o wiatowych. Poni;ej przedstawiamy
poziom spe nienia wymaga przez szko w poszczególnych obszarach:
Obszar Efekty:
- analizuje si wyniki sprawdzianu oraz egzaminu
gimnazjalnego: wysoki stopie
- uczniowie nabywaj wiadomo ci i umiej tno ci:
redni stopie
- uczniowie s aktywni: wysoki stopie
- respektowane s normy spo eczne: wysoki stopie
Obszar Procesy:
- szko a lub placówka ma koncepcj
stopie wype niania wymagania

pracy: wysoki
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oferta edukacyjna umo;liwia realizacj podstawy
programowej: redni stopie
procesy edukacyjne maj charakter zorganizowany:
wysoki stopie
procesy edukacyjne s efektem wspó dzia ania
nauczycieli: wysoki stopie
kszta tuje si postawy uczniów: wysoki stopie
prowadzone s dzia ania s u; ce wyrównywaniu
szans edukacyjnych: redni stopie

Obszar Brodowisko:
- wykorzystywane s zasoby rodowiska na rzecz
wzajemnego rozwoju: bardzo wysoki stopie
- wykorzystywane s informacje o losach absolwentów: redni stopie
- promowana jest warto : edukacji: wysoki stopie
- rodzice s partnerami szko y: redni stopie

bezpiecze stwo to tylko niektóre cechy, którymi mo;e
poszczyci: si boisko Orlik w Opatówku. "Boisko na
medal" cieszy si du; popularno ci w ród dzieci
i m odzie;y oraz osób doros ych. Wszystkich ch tnych
zapraszamy do aktywnego uprawiania sportu na naszym
obiekcie.
Rajd rowerowy po "NATURZE 2000"
W sobot 20 lipca br. odby si Rajd rowerowy
po "NATURZE 2000" zorganizowany przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej oraz Starostwo
Powiatowe w Kaliszu. Wydarzenie to po czone by o
z otwarciem drugiej cz ci szlaku dla rowerzystów,
przebiegaj cego przez pi kne tereny Krajobrazu Chronionego.

Obszar Zarz dzanie:
- funkcjonuje wspó praca w zespo ach: wysoki stopie
- sprawowany jest wewn trzny nadzór pedagogiczny:
wysoki stopie
- szko a ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposa;enie: redni stopie
***************************************

WIADOMO:CI SPORTOWE
"Orlik" - boisko na medal
Gmina Opatówek wzi a udzia i zosta a wyró;niona w ogólnopolskim programie promocji dobrych
praktyk w zakresie piel gnacji i efektywnego u;ytkowania boisk sportowych. Na obiekcie sportowym "Moje
boisko Orlik 2012" przy ulicy Parkowej 7 w Opatówku,
zamontowana zosta a tablica "boisko na medal" podkre laj ca, ;e warto ciowe boisko, to takie, które t tni
;yciem, jest dost pne dla ka;dego, jednocze nie
gwarantuje bezpiecze stwo i poczucie komfortu uprawiania sportu. "Boisko na medal" jest kolejnym
projektem, który czy cz : edukacyjn po wi con
problematyce piel gnacji i konserwacji nawierzchni sportowych, z promocj prezentuj c zarz dców i administratorów obiektów sportowych w a ciwie dbaj cych
o powierzone im boiska. W ramach tego programu Klub
Sportowa Polska przyznaje wyró;nienia.

Pogoda dopisa a i ponad 60 rowerzystów wzi o
udzia w rajdzie, podczas którego mieli do przejechania
37 kilometrow tras prowadz c przez teren powiatu
kaliskiego m.in. miejscowo ci N dzerzew, S oneczna,
D be Kolonia, Murowaniec, Krzy;ówki i Ro;d;a y.
Na trasie postawione zosta y tablice edukacyjno-ekologiczne, które zosta y wykonane w ramach projektu "Regionalne spotkanie ekologiczne - Bli;ej Natury" dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Brodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Powiat
Kaliski. Wyprawa zako czy a si wspólnym posi kiem
przy ognisku, a najm odsi uczestnicy otrzymali z r k
Starosty Kaliskiego pami tkowe gad;ety ekologiczne.
***************************************

WIADOMO:CI STRA;ACKIE

Celem przyznawania wyró;nie jest wy onienie
i promocja tych obiektów, które s eksploatowane
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz regularnie piel gnowane, przez to pozostaj trwa e i przyjazne dla u;ytkownika. Tytu "boisko na medal" ma równie; zwraca:
uwag na aktywn dzia alno : samorz du lokalnego
w promocji sportu i rekreacji, ci le zwi zanej z rozbudow bazy sportowej. Jako :, trwa o :, piel gnacja,
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Jubileusz OSP w T okini Wielkiej
W niedziel 15 wrze nia br. odby y si obchody
Jubileuszu 100-lecia powstania OSP w T okini Wielkiej
i zarazem 90-lecia powstania Orkiestry D tej. Uroczysto ci Jubileuszowe rozpocz y si na cmentarzu, gdzie
wspólnie z ks. W adys awem Mrozi skim modlono si
w intencji zmar ych stra;aków. Na grobach prezesów
zosta y zapalone znicze. Nast pnie wszyscy udali si do
ko cio a Bw. Jakuba na msz wi t odprawion przez
ks. proboszcza dr Jacka Paczkowskiego. Po niej nast pi uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych, orkiestry d tej, stra;aków i zgromadzonych go ci na boisko
szkolne przy Zespole Szkó w T okini Wielkiej, gdzie odby a si dalsza cz : ceremonia u. Cz : oficjaln prowadzi dh. Damian Jakóbczak, a dowódc uroczysto ci
by dh Andrzej Wolf. Go ci powita i rys historyczny jednostki przedstawi jej prezes dh Stanis aw Baran. Wa;nym wydarzeniem by o przekazanie Jubilatce nowego
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sztandaru, którego akt nadania odczyta wiceprezes
ZOW ZOSP RP w Poznaniu Krzysztof Grabowski.
Sztandar zosta po wi cony przez ksi dza kapelana
Paw a Jab o skiego.

Komitet Honorowy Obchodów: Krzysztof Grabowski,
Wie czys aw Prokop, Krzysztof Dziedzic, Mieczys aw
Luczak, Krzysztof Nosal, Bogdan Marsza .
W uznaniu szczególnych zas ug dla rozwoju i umacniania Zwi zku stosownymi uchwa ami wyró;nieni zostali:
Uchwa Prezydium Zarz du G ównego Zwi zku OSP
RP Z otym Znakiem Zwi zku odznaczony zosta druh
Andrzej Wolf.
Uchwa Prezydium Zarz du G ównego Zwi zku OSP
RP medalem honorowym im. Boles awa Chomicza
odznaczony zosta druh Eugeniusz Bach.
Uchwa Prezydium Zarz du Oddzia u Wojewódzkiego
Województwa Wielkopolskiego Zwi zku OSP RP
medalem Sempler Vigilant odznaczony zosta druh Józef
Baran.

Ochotnicza Stra; Po;arna w T okini Wielkiej
otrzyma a Z oty Znak Zwi zku OSP RP. Jest to najwy;sze odznaczenie w polskim ochotniczym po;arnictwie.
Nadawane jest cz onkom OSP, dzia aczom Zwi zku
OSP RP, jak równie; wyró;niaj cym si stra;om, o co
najmniej 100-letnim sta;u, za d ugoletni , aktywn dziaalno : i wybitne zas ugi dla ochrony przeciwpo;arowej.
Stra;y przyznano równie; odznak Za Zas ugi dla
Województwa Wielkopolskiego za 100-letni , aktywn
dzia alno : na rzecz ochrony przeciwpo;arowej i poprawy bezpiecze stwa mieszka ców powiatu kaliskiego
oraz udzia w walce z powodzi i usuwaniem jej skutków. Z okazji jubileuszu ods oni to pami tkow tablic
na froncie budynku stra;nicy OSP, któr ufundowa
dh Eugeniusz Bach z T okini Wielkiej.
Myczenia 100-letniej ju; jednostce z o;yli m.in.
senator Witold Sitarz, pose Leszek Aleksandrzak, pose
Adam Rogacki, cz onek Zarz du Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, który sk ada ;yczenia
równie; w imieniu prezesa Zarz du Oddzia u Wojewódzkiego ZOSP RP Stefana Miko ajczaka, Starosta
Kaliski Krzysztof Nosal i jednocze nie prezes Zarz du
Oddzia u Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu, przewodnicz cy Rady Powiatu Kaliskiego Mieczys aw Luczak,
Wójt Gminy Opatówek Sebastian Ward cki wspólnie
z Przewodnicz cym Rady Gminy Paw em B kowskim
i Sekretarzem Gminy Krzysztofem Dziedzicem, Komendant Miejski PSP w Kaliszu st. bryg. Wie czys aw
Prokop, Prezes Zarz du Oddzia u Gminnego ZOSP RP
w Opatówku Bogdan Marsza , Dyrektor Zespo u Szkó
w T okini - Teresa Kobierska, Zast pca Prezesa Zarz du WFOBiGW Marek Baumgart oraz radna Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego pani Barbara Nowak.
Na zako czenie prezes OSP wr czy specjalnie przygotowane na t okazj podzi kowania dla fundatorów
sztandaru i najbardziej zas u;onych stra;aków.
Z okazji Jubileuszu zosta a równie; wydana
monografia, której autork jest Ma gorzata Judasz.
W wydanej publikacji znajduje si szczegó owa historia
Ochotniczej Stra;y Po;arnej w T okini Wielkiej pocz wszy od jej powstania w dniu 30 wrze nia 1913 roku do
dnia dzisiejszego.
Komitet fundacji sztandaru: Przewodnicz cy Sebastian
Ward cki, Stanis aw Zymon, Boles aw Macke, Zbigniew
Rychter, Zarz d OSP w T okini Wielkiej.
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Uchwa Prezydium Zarz du Oddzia u Wojewódzkiego
Województwa Wielkopolskiego Zwi zku OSP RP Z otym
medalem "Za zas ugi dla po;arnictwa" odznaczeni
zostali druhowie: Bach Tomasz, D bowy Janusz,
Jakóbczak Damian, Szlenkier Józef, Sztrajt Leszek,
W sik Krzysztof, Wojtaszczyk Zbigniew.
Uchwa Prezydium Zarz du Oddzia u Wojewódzkiego
Województwa Wielkopolskiego Zwi zku OSP RP Srebrnym medalem "Za zas ugi dla po;arnictwa" odznaczeni
zostali druhny i druhowie: Baran Monika, Ciesielski
Bartosz, Czerniak Józef, Grzelak Krzysztof, Jakóbczak
Barbara, Wilczy ski Piotr, Wolf Pawe , Zymon Stanis aw.
Uchwa Prezydium Zarz du Oddzia u Wojewódzkiego
Województwa Wielkopolskiego Zwi zku OSP RP Br zowym medalem "Za zas ugi dla po;arnictwa" odznaczeni
zostali druhny i druhowie: Baran Jolanta, Szlenkier
Violetta, Wojtaszczyk Ilona, Kober Marcin.

Uchwa
Prezydium Zarz du Oddzia u Powiatowego
Zwi zku OSP RP w Kaliszu Odznak Stra;ak Wzorowy
wyró;nieni zostali: Zymon Kamil, Kocemba Adam, Sobczak Alicja, Wilner Emil, Gustowski Patryk, Góral Piotr,
J drzejak Krzysztof, J drzejak Adam, Wilner Adam,
Borwik Andrzej.
Odznaka za wys ug lat:
65 lat: Dziedzic Henryk, Jakóbczak Stanis aw,
Dziedzic Zdzis aw
60 lat: Sobczak Rafa
50 lat J drzejak Stanis aw
45 lat Ciesielski Stanis aw, Grzelak Leon, Bach Marian
40 lat Baran Stanis aw, Wolf Andrzej
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Z ot
Odznak
M odzie;owej Dru;yny Po;arniczej
uhonorowani zostali: Raszewska Marcela, Pilas Marcin.
Srebrn Odznak M odzie;owej Dru;yny Po;arniczej
uhonorowani zostali: Bach Monika, Wojtaszczyk Anita,
Raszewska Ola, Król Karolina, Nowakowska Ola,
Suchorzewska Anna, Suchorzewska Ewelina, Amborska
Angelika, Ma ecka Kinga, Olejniczak Sara, Król Przemys aw, Ma ecki Krystian, Wypych Kamil, Sipaj o
Marcin, Czajczy ski Jakub, Wolf Przemys aw, Bniegula
Piotr, Klepanda Micha , Suchorzewski Marek, Jendrzejak Mi osz, Sobieraj Lukasz.

rozegrano konkurencje z pi k . Po przej ciu w okolice
stra;nicy m odzie; zmierzy a si z konkurencj wa;enia
warzyw. W remizie OSP Borów odby a si ostatnia
konkurencja rajdu, jak by o rozpoznawanie sprz tu
stra;ackiego. Na mecie nale;a o tak;e odda: wype niony test wiedzy ze znajomo ci terenu, na którym
odbywa si rajd.

Br zow Odznak M odzie;owej Dru;yny Po;arniczej
uhonorowani zostali: Sobczak Ewa, Bry a Aleksandra,
Suchorzewski Artur, Jach Micha , Duster Eryk, Bniegu a
Pawe , So tysiak Sebastian, Rychter Kazimierz, Jach
Kacper, Sztrajt Bart omiej.
Odznaki Polskiego Zwi zku Chórów i Orkiestr:
Odznak
Wilner.

z ot

z laurem uhonorowany zosta druh Jan

Odznakami z otymi uhonorowani zostali: Czerniak Józef,
D bowy Tomasz, Szlenker Józef.
Odznakami srebrnymi uhonorowani zostali: Witkowski
Bogus aw, Wywijas Roman, Wojtaszczyk Zbigniew,
Sztrajt Leszek, Flak Stanis aw.
Odznakami br zowymi uhonorowani zostali: Ciesielski
Bartosz, Wolf Pawe , Grzelak Krzysztof, Wosiek Wiktor,
J drzejak Adam, Wilner Adam, Sobczak Alicja, Gustowski Patryk, Kocemba Adam.
Na wniosek Przewodnicz cego Rady Powiatu Kaliskiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyzna
Odznaki Honorowe "Zas u;ony dla Rolnictwa" dla nast puj cych osób: Baran Stanis aw, Tarnowski Jan, Wilner
Jan, Wolf Andrzej.
Rajd M odzie owych Dru yn Po arniczych
W sobot , 14 wrze nia odby si VI Gminny
Rajd M odzie;owych Dru;yn Po;arniczych gminy Opatówek. Wzi o w nim udzia dziewi : dru;yn z o miu
jednostek OSP: z Borowa, Che mc, Cieni Drugiej,
Micha owa Drugiego, Opatówka, Porwit, Rajska i T okini
Wielkiej. Rajd mia na celu doskonalenie sprawno ci
fizycznej, popularyzowanie turystyki pieszej, pog bianie
wiedzy z zakresu po;arnictwa, poznawanie historii
i zabytków regionu, pog bianie znajomo ci przyrody i jej
ochrony oraz popularyzowanie m odzie;owych dru;yn
po;arniczych.
Rajd rozpocz si w Borowie, sk d uczestnicy
wyruszyli w oko o pi ciokilometrow tras . Na pocz tku,
m odzie; wraz z opiekunami, wys ucha a prelekcji
p. Jadwigi Milu kiej-Stasiak - dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku. Prelekcja
dotyczy a historii terenu, na którym odbywa si rajd.
Nast pnie poszczególne dru;yny wyruszy y w drog .
Maszeruj c dalej wyznaczon tras , uczestnicy rajdu
napotykali punkty kontrolne, w których wa;na by a
sprawno : fizyczna i wiedza po;arnicza. Najpierw
uczestnicy musieli wykaza: si znajomo ci hymnu
stra;ackiego, a nast pnie odci : kawa ek drewna
o d ugo ci 88 centymetrów - liczba 88 nawi zywa a do
wieku jednostki OSP Borów. Kolejn konkurencj by o
wbijanie gwo?dzi na czas, a na boisku sportowym
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Rajd zako czy si wspólnym stra;ackim ogniskiem oraz wr czeniem pucharów, dyplomów i nagród.
W klasyfikacji generalnej rajdu najlepsza okaza a si
M odzie;owa Dru;yna Po;arnicza przy OSP w Cieni
Drugiej, drugie miejsce zaj a dru;yna z T okini Wielkiej,
a na trzeciej pozycji uplasowa a si dru;yna z Borowa.
Nagrody wr czyli: dh Pawe B kowski Przewodnicz cy
Rady Gminy, dh Krzysztof Dziedzic Sekretarz Gminy
oraz dh Bogdan Marsza Prezes Zarz du Oddzia u
Gminnego ZOSP RP w Opatówku. Nagrody rzeczowe
dla trzech najlepszych dru;yn oraz najm odszych
uczestniczek ufundowali Powiat Kaliski oraz Gmina
Opatówek.
Organizatorami rajdu byli: Zarz d Oddzia u
Gminnego Zwi zku Ochotniczych Stra;y Po;arnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Opatówku, ochotnicze
stra;e po;arne z terenu gminy Opatówek oraz Wójt
Gminy. Rol gospodarza w VI rajdzie pe nili druhowie
z OSP w Borowie. Organizatorzy serdecznie dzi kuj
wszystkim osobom i instytucjom, które pomog y w organizacji rajdu oraz wszystkim jego uczestnikom. Do zobaczenia na kolejnym rajdzie!
Gminne Zawody Sportowo - Po arnicze
14 lipca, na terenie rekreacyjnym w miejscowo ci Sza e odby y si Gminne Zawody SportowoPo;arnicze, w których udzia wzi o 20 dru;yn (w tym
5 ;e skich), zg oszonych przez 9 jednostek Ochotniczych Stra;y Po;arnych z terenu gminy Opatówek.
Po wprowadzeniu dru;yn przez Komendanta Gminnego
druha Stanis awa Barana i z o;eniu meldunku druhowi
Sebastianowi Ward ckiemu, otwarcia zawodów dokona
Prezes ZOG ZOSP RP druh Bogdan Marsza .
Po s owach powitania rozpocz a si rywalizacja, która
toczy a si w czterech grupach. Cz onkowie M odzie;owych Dru;yn Po;arniczych rywalizowali wed ug regulaminu CTIF, za doro li wed ug regulaminu m skich
i kobiecych dru;yn po;arniczych. W obu przypadkach
zawody sk ada y si z dwóch konkurencji: biegu sztafetowego i :wiczenia bojowego, a zwyci zc zostawa a
dru;yna, która wykona a oba zadania najszybciej.
Wszystkie dru;yny walczy y z pasj i po wi ceniem
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o jak najlepszy wynik, prezentuj c jednocze nie bardzo
wysoki poziom umiej tno ci sportowo-po;arniczych.

5 miejsce - OSP Borów
6 miejsce - OSP Sierzchów
7 miejsce - OSP Rajsko II
8 miejsce - OSP Rajsko I
9 miejsce - OSP Micha ów Drugi
10 miejsce - OSP Opatówek
***************************************

WIADOMO:CI BIBLIOTECZNE

Najlepsi zostali tradycyjnie uhonorowani pucharami, dyplomami oraz nagrodami finansowymi ufundowanymi przez samorz d gminny. Nad prawid owym
przebiegiem zawodów czuwa a komisja s dziowska,
w sk ad której weszli druhowie z gminy Melazków.
S dzi g ównym by m . bryg. Tomasz Wojciechowski
z Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu. Zawody obserwowali zaproszeni przedstawiciele w adz, m.in.: pose na
sejm Adam Rogacki, radna Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Barbara Nowak, cz onkowie Zarz du
Gminnego Zwi zku OSP RP w Opatówku, a tak;e licznie przybyli kibice i sympatycy po;arnictwa. Jak co roku,
opiek
medyczn
w czasie zawodów zapewni a
dr El;bieta Kawala. Tegoroczne zawody by y eliminacjami do zawodów powiatowych w grupach A i C, które
odby y si 4 sierpnia w Dzierzbinie (gmina Mycielin).
Nasz gmin reprezentowa y dwie dru;yny z OSP
w T okini Wielkiej. Organizatorem zawodów by y jednostki OSP z Sza ego, Trojanowa i Zdun. Zarz d Gminny
Zwi zku OSP RP w Opatówku sk ada serdeczne podzi kowanie za sprawne przygotowanie zawodów. Dzi kujemy równie; p. Lukaszowi Kr ;y skiemu za sponsorowanie imprezy.

Zabawa i nauka o segregowaniu 1mieci
Ka;dego roku podczas wakacji letnich Gminna
Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku
organizuje rozmaite imprezy dla dzieci. Podczas tegorocznych odby y si ju; dwie, które zosta y przygotowane
w oparciu o akcj "Milion przygód z ksi ;k ", zainicjowan przez Fundacj LOTTO "Milion Marze " realizowan wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywno ci Lokalnej CAL oraz z Fundacj Rozwoju Spo ecze stwa Informacyjnego.
30 lipca odby o si pierwsze spotkanie, które
przeprowadzono w oparciu o scenariusz "Bmieciowe
m dro ci" oraz ksi ;k z serii "M dra Mysz. Mam przyjaciela mieciarza". Dzieci zapozna y si z problemem
jakim jest ogromna ilo : odpadów, któr produkuje
ka;dy cz owiek zamieszkuj cy Ziemi . Pozna y bli;ej
zasady segregowania mieci i sposoby na ponowne ich
wykorzystanie. Podczas zaj : bardzo przydatne okaza o
si zadanie polegaj ce na segregowaniu odpadów.
W bibliotece zosta y zgromadzone rozmaite odpady,
które nale;a o sortowa: i wrzuca: do w a ciwych pojemników. Nasze mieci by y oczywi cie czyste, dlatego
zabawa w ich sortowanie i przek adanie z kosza do
kosza na ró;ne sposoby by a absolutnie bezpieczna.
Nad prawid owym przebiegiem :wiczenia czuwa a
zaproszona do biblioteki pracownica Urz du Gminy
w Opatówku - Aleksandra Kalenska, zajmuj ca si
gospodark odpadami komunalnymi w naszej gminie.

Klasyfikacja ko=cowa zawodów:
M odzie;owe ;e skie dru;yny po;arnicze wg regulaminu
CTIF:
1 miejsce - OSP Opatówek
2 miejsce - OSP Rajsko
M odzie;owe m skie dru;yny po;arnicze wg regulaminu
CTIF:
1 miejsce - OSP T okinia Wielka
2 miejsce - OSP Porwity
3 miejsce - OSP Che mce
4 miejsce - OSP Rajsko
5 miejsce - OSP Sierzchów
Kobiece dru;yny po;arnicze grupy C:
1 miejsce - OSP T okinia Wielka
2 miejsce - OSP Che mce
3 miejsce - OSP T okinia Wielka II
M skie dru;yny po;arnicze grupy A:
1 miejsce - OSP T okinia Wielka I
2 miejsce - OSP Che mce
3 miejsce - OSP Zduny
4 miejsce - OSP T okinia Wielka II

Wiadomo ci Gminne

T umaczy a dzieciom dlaczego warto segregowa: mieci
i jak to robi:. Zwróci a uwag na pope niane podczas
:wiczenia b dy. Podkre li a, ;e s w naszych domach
tak;e takie odpady, których nie wolno wyrzuca: do
przydomowych pojemników. Na koniec swojej wizyty
w bibliotece podarowa a dzieciom ekologiczne torby
wype nione rozmaitymi drobiazgami.
W dalszej cz ci zaj : dzieci odwiedzi y s siaduj c z bibliotek aptek , aby zobaczy:, ;e znajduje
si tam specjalny pojemnik na przeterminowane leki,
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a w pobliskim sklepie skrzynka na zu;yte baterie.
Przekona y si , ;e niektórych mieci mo;na pozbywa:
si przy okazji robienia zakupów. Po powrocie do biblioteki dzieci zaj y si budowaniem zabawek z rozmaitych rzeczy, które zazwyczaj s wyrzucane. Ostatnim
zadaniem by o malowanie plakatów zach caj cych do
segregowania mieci i troski o nasz wspóln planet .
Mo;na je ogl da: w holu biblioteki.
2 sierpnia odby a si wyprawa do Zak adu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
w Cekowie. Podczas wycieczki, która by a kontynuacj
wtorkowych zaj :, dzieci mog y przyjrze: si pracy
w zak adzie. Ka;dy móg zobaczy:, co dzieje si
z odpadami po tym, jak spod naszych domów zabiera je
mieciarka. Wycieczka do Orlego Stawu wywo a a sporo
emocji i u wiadomi a, ;e k opot ze mieciami nie ko czy
si z momentem wrzucenia ich do kosza. W ka;dym
z nas pozosta o poczucie, ;e mieci s powa;nym
problemem, za który odpowiedzialny powinien czu: si
ka;dy cz owiek. Za udzia w akcji "Milion przygód
z ksi ;k " i zorganizowanie zaj : dla najm odszych,
nasza biblioteka otrzyma a 50 ksi ;ek o ró;nej tematyce
dla dzieci i m odzie;y.
Poetycki rajd rowerowy do Aleksandrii
Kolejny rajd rowerowy zorganizowany przez
Gminn Bibliotek Publiczn im. Braci Gillerów Opatówku ró;ni si nieco od poprzednich, poniewa; by to
rajd poetycki. Odby si w ramach konkursu ph.
"W wakacje schodzimy z pó ek" og oszonego przez
Wojewódzk Bibliotek Publiczn i Centrum Animacji
Kultury Poznaniu. W upalne sobotnie po udnie wyruszy a
z Opatówka ponad czterdziestoosobowa grupa rowerzystów. Towarzyszyli jej go cie z Poznania: przedstawicielka biblioteki wojewódzkiej i redaktor radia "Merkury"
oraz, jak zawsze, stra;acy z OSP w Opatówku, którzy
zabezpieczali tras przejazdu. Celem rowerzystów by o
gospodarstwo p. Krzysztofa Nowaka w Aleksandrii
niedaleko Brzezin, do którego zostali my zaproszeni
przez w a cicieli.

W czasie postojów na trasie czytane by y wiersze. I tak, w Saczynie na ce pachn cej sianem,
w pobli;u krzy;a b . Franciszka Stryjasa, czytali my
wiersze s. Bo;eny Anny Flak, która pochodzi z Saczyna.
Na nast pnym przystanku, jeszcze na terenie Saczyna,
czytali my weso e fraszki i limeryki zmar ego niedawno
satyryka i poety urodzonego w Opatówku - Jana Grossa.
Po przebyciu najtrudniejszego odcinka trasy - przez
Skrzatki do Godziesz, odwiedzili my ko ció w Godzieszach Wielkich. Czeka tam na nas ks. Sebastian, który
opowiada o dziejach miejscowo ci i ko cio a, a tak;e
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zwróci nasz uwag na obrazy i rze?by znajduj ce si
w ko ciele. By o to odpowiednie miejsce, by przeczyta:
wiersz opatowianki Lucji Pinczewskiej-Gliksman pt. "Weronika". Uczestnicy rajdu mogli wyciszy: si atmosfer
ko cio a i nieco odpocz : po forsownej je?dzie.
Z Godziesz droga prowadzi a prosto do Aleksandrii. Trzeba by o jednak przejecha: ca wie , prawie
do Brzezin, by znale?: si u celu, gdzie czekali na nas
go cinni gospodarze: Krzysztof i Zofia Nowakowie z rodzin . By a to najlepsza pora na posi ek, wi c wszyscy
z apetytem zjedli ;ur przygotowany w Gminnym O rodku Kultury przez nasze kole;anki. Potem by jeszcze
pyszny placek dro;d;owy upieczony przez jedn
z uczestniczek - p. Mari Baran i lody ufundowane przez
p. Stanis awa Misiaka. W ko cu ognisko, pieczenie kie basek i najwa;niejsza cz : naszej wyprawy - poetycka
uczta, dzi ki naszym rodzimym twórcom, którzy byli
w ród nas. Najpierw swoje wiersze czyta nasz gospodarz - p. Krzysztof Nowak. Wszyscy s uchali z wielk
uwag czytanych przez niego utworów, w których
odzwierciedla si wra;liwo : i wyobra?nia poety, jego
przywi zanie do rodzinnej ziemi, przyrody, religii i do
najbli;szych. Niektóre wiersze przywo ywa y zadum ,
inne wywo ywa y u miech na twarzy. Swoje refleksyjne,
pe ne m dro ci ;yciowej wiersze czyta a tak;e p. Danuta
Urbaniak, a dowcipne limeryki, nasza kole;anka z biblioteki - Ma gosia Judasz. Gdyby nie nagli czas, mogliby my s ucha: i s ucha:, gdy; poeci mieli w zanadrzu
jeszcze wiele utworów, w tym napisane z okazji naszego
rajdu lub odnosz ce si do niektórych jego uczestników.
Dodatkow atrakcj dla wszystkich by prywatny
skansen pa stwa Nowaków - drewniany spichlerz licz cy sobie prawie 400 lat oraz sprz ty i urz dzenia u;ywane dawniej na wsi, zgromadzone przez w a cicieli.
Mal by o opuszcza: to niezwyk e i magiczne miejsce, ale
czeka a nas jeszcze droga powrotna i cho: temperatura
powietrza nieco spad a, to i tak by o bardzo gor co.
Wieczorem uczestnicy szcz liwie dojechali do Opatówka. Tego dnia przebyli 43 km. W ród rowerzystów
by o kilkoro dzieci, które peda owa y z wielkim zaci ciem
i dorównywa y doros ym. Ze wzgl du na upa przekraczaj cy 30ºC by to wyj tkowo trudny rajd, jednak
uczestnicy dopisali i zadowoleni wrócili do swoich
domów.
Jeste my bardzo wdzi czni stra;akom z OSP
w Opatówku, którzy i tym razem towarzyszyli nam,
zabezpieczaj c przejazdy przez skrzy;owania i czuwaj c na ca ej trasie. Dzi ki ich obecno ci i zaanga;owaniu
czuli my si bezpiecznie, a wyprawa rowerowa tak
znacznej grupy by a przyjemno ci . Zawsze te; mo;emy liczy: na pomoc kole;anek z Gminnego O rodka
Kultury, dzi ki którym uczestnicy wyprawy, podczas
przerwy w Aleksandrii posilili si pysznym ;urem.
Dzi kujemy te; wszystkim uczestnikom za odwag
wyruszenia na d ug tras w czasie upa u oraz za mi ,
pogodn atmosfer w czasie wspólnie sp dzonego
sobotniego popo udnia.
Bajkowa noc z ufoludkami
W tym roku, w czasie bajkowej nocy, nasz
bibliotek nawiedzi y zielone ufoludki. Towarzystwo to,
w osiemnastoosobowym sk adzie, wyl dowa o na miejscu 13 sierpnia, punktualnie o 20:00. Wszyscy pi knie
zieloni, z antenkami na g owach, które mia y umo;liwia:
odbieranie ziemskich informacji, byli ch tni do weso ych
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kosmicznych zabaw. Ufoludki poznawa y swoje cechy
szczególne, ulubione ksi ;ki, filmy i zabawy. Ka;dy
zdradza tajemnic ulubionej potrawy (frytki góruj ).
Sporo frajdy sprawi a wszystkim zabawa na powietrzu.
Przed budynkiem biblioteki ufoludki bawi y si w "kelnera”, sprawdza y swoj wiedz z ziemskiego nazewnictwa pa stw, miast, imion, zwierz t etc. Pod oknami
biblioteki u o;y y ze znalezionych w pobli;u kamieni
i patyków sporych rozmiarów napis "UFOLUDKI",
a potem zabra y si do budowy pojazdu kosmicznego
w holu biblioteki. W trakcie biblioteczno - kosmicznej
przygody nie mog o zabrakn : uczty, któr zorganizowali my dzi ki hojno ci rodziców naszych m odych
kosmitów. Na naszym stole górowa y s odycze i sezonowe owoce. Dzi kujemy rodzicom.
Ostatnie zabawy, które odbywa y si ju; daleko
po pó nocy dowiod y, ;e nasi kosmici maj
wietne
poczucie humoru. Zabawa w kalambury, podczas której
trzeba by o pokaza: za pomoc odpowiednich gestów
i bez u;ycia ziemskiej mowy takie zdania jak: "kucharka
ba agani w nocniku”, "aktorka kula si w kominie” lub
"dentystka grzebie na pla;y” wywo ywa y szczere salwy
miechu. Pó?n noc nast pi o oddelegowanie wszystkich kosmitów do piworów i zako czenie zabawy nocnym czytaniem. Oczywi cie najlepsz lektur na noc by
horror pt: "Kosmita pod ó;kiem". Niestety, niewielu
zapami ta o na jakim fragmencie sko czyli my czyta:.
Wszyscy usn li ok. 3:00 nad ranem. Prawie wszyscy...
Wczesnym rankiem pobudka z u;yciem deszczu
z zimnej wody przywróci a wszystkich do ziemskich
realiów. Po uporz dkowaniu czytelni, w której spali nasi
przybysze z innej planety, wszyscy udali si na
niadanie, a potem na prawdziwy odpoczynek w zaciszu
w asnego pokoju.
Katalog on-line naszej biblioteki
Od pewnego czasu nasi czytelnicy s pozbawieni katalogu on-line. Od lat pracujemy w naszej bibliotece w programie bibliotecznym "SOWA”. Po koniecznej
aktualizacji programu katalog internetowy stworzony
przed laty, przez studiuj cego wówczas zaprzyja?nionego z nami informatyka p. Mariusza Pyszla, przesta
dzia a:. Zakup modu u katalogu oraz innych niezb dnych modu ów okaza si niemo;liwy ze wzgl dów
finansowych. Dlatego podj li my decyzj o przej ciu na
inny, nowy program biblioteczny stworzony w Instytucie
Czytelnictwa pod auspicjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który jest znacznie ta szy i obejmuje wszystkie potrzebne w bibliotece modu y. Przej cie
do innego systemu komputerowego wi ;e si jednak
z przeniesieniem danych. Cz : tych danych zosta a
przeniesiona automatycznie, pozosta e musimy przenosi: r cznie, co jest bardzo pracoch onne.
Na stronie biblioteki www.biblioteka.opatowek.pl
znajduje si link do naszego katalogu on-line. Katalog
obejmuje tak;e ksi gozbiory naszych filii w Rajsku
i T okini Wielkiej. Na razie jest to jednak katalog niekompletny, gdy; w bibliotece trwaj prace nad przenoszeniem danych. Mamy nadziej , ;e do ko ca bie; cego roku uda nam si przenie : wszystkie dane i wówczas czytelnicy b d mogli znale?: w katalogu on-line
wszystkie ksi ;ki z ksi gozbiorów biblioteki w Opatówku
i filii bibliotecznych. Naszych czytelników prosimy o wyrozumia o : i cierpliwo :.
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Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke
Grzegorz Kasdepke jest jednym z najpopularniejszych wspó czesnych pisarzy dla dzieci, autorem
wielu ksi ;ek, z których znaczna cz : znajduje si
w naszej bibliotece. S one ch tnie czytane, gdy; ich
bohaterowie to ;yj ce wspó cze nie dzieci, pe ne wesoych pomys ów, ale te; ciekawe wiata. I t ciekawo :
stara si zaspokaja:, z du;ym powodzeniem, Grzegorz
Kasdepke. Jego twórczo : jest ceniona nie tylko przez
najm odszych czytelników, a pisarz jest laureatem wielu
nagród.

Na pocz tku roku szkolnego Grzegorz Kasdepke
go ci w Szkole Podstawowej w Opatówku. Spotkanie,
w którym uczestniczy y klasy trzecie i czwarte, przebieg o w bardzo mi ej atmosferze. Grzegorz Kasdepke jest
znanym i lubianym pisarzem, wi c wiele dzieci zna jego
ksi ;ki. Dzieci z uwag s ucha y czytanych fragmentów
utworów, ;ywo reagowa y na zawarty w nich humor,
z przej ciem odpowiada y na zadawane pytania i same
zarzuci y pisarza pytaniami. Grzegorz Kasdepke traktowa swoich ma ych czytelników bardzo serio, wi c
czu y si one docenione i wa;ne. Pod koniec spotkania
pisarza czeka a ogromna praca w rozdawaniu autografów i wpisywaniu dedykacji do ksi ;ek. By y te; dwie
nagrody ksi ;kowe dla tych, którzy umieli dokona:
sztuczki opisanej w jednej z ksi ;ek pisarza. Spotkanie
autorskie z Grzegorzem Kasdepke na pewno pozostanie
w pami ci dzieci. Jeste my pewni, ;e wzbudzi o zainteresowanie twórczo ci pisarza i w krótkim czasie znikn
z pó ek wszystkie jego ksi ;ki w bibliotece. A mamy
prawie wszystkie ksi ;ki tego pisarza. Na pewno nie
by o to ostatnie spotkanie w Opatówku. Z rado ci
zaprosimy pisarza do nas jeszcze nie raz.
Kolejna monografia stra acka
Z okazji jubileuszu stulecia dzia alno ci OSP
w T okini Wielkiej zosta a opracowana ksi ;ka przedstawiaj ca histori powstania i dzia alno ci tej jednostki.
Kilkumiesi czna wyt ;ona praca zaowocowa a sporym
wydawnictwem. Monografia liczy 156 stron, zawiera 55
fotografii, w tym tak;e najcenniejsze, sprzed II wojny
wiatowej oraz listy cz onków OSP, muzyków z orkiestry
d tej i m odzie;y z MDP w T okini Wielkiej, w sumie
prawie 800 nazwisk. Monografi opracowa a Ma gorzata
Judasz z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku, przy wspó pracy Damiana Jakóbczaka,
sekretarza OSP w T okini Wielkiej. Promocja ksi ;ki
odby a si podczas uroczysto ci jubileuszowych w dniu
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15 wrze nia br. Jest to ju; czwarta monografia OSP
z naszej gminy, w tym trzecia autorstwa Ma gorzaty
Judasz. Autorzy dzi kuj wszystkim, którzy w ró;ny
sposób wsparli powstanie monografii, podzielili si swoj
wiedz , wspomnieniami, fotografiami i innymi dokumentami ze zbiorów rodzinnych.
Wydanie monografii mo;liwe by o dzi ki finansowemu wsparciu: pos a Leszka Aleksandrzaka, Zarz du
i Rady Powiatu Kaliskiego, pp. Marty i Krzysztofa Dziedziców, p. Jana Wangi i p. Marka Szlenkiera.
Konkurs na map6 gminy
Przypominamy o trwaj cym konkursie powiatowym pod has em "Rysunkowy Atlas Powiatu Kaliskiego".
Konkurs polega na narysowaniu mapy gminy Opatówek
lub innej z pozosta ych gmin powiatu kaliskiego ziemskiego. Adresowany jest do uczniów szkó podstawowych
wspieranych przez zespo y rodzinne. Wi cej informacji
i regulamin konkursu mo;na znale?: w bibliotece
w Opatówku, na stronie www.biblioteka.opatowek.pl
w dziale "konkursy" oraz w pozosta ych bibliotekach
publicznych w naszym powiecie. Prace nale;y nadsy a:
do 31 pa?dziernika br.

SZKO;A PODSTAWOWA W OPATÓWKU
Rozpocz6cie roku szkolnego
W poniedzia ek, 2 wrze nia br., po raz kolejny
zabrzmia dzwonek, obwieszczaj c pocz tek nowego
roku szkolnego 2013/2014. Uroczysto : odby a si na
boisku szkolnym.
Na pocz tku wszyscy zebrani od piewali hymn
pa stwowy. Nast pnie dyrektor szko y Mateusz Przyjazny serdecznie przywita zebranych uczniów, rodziców, pracowników szko y i zaproszonych go ci.
Inauguracj roku szkolnego swoj obecno ci
zaszczycili: ks. pra at W adys aw Czamara, Przewodnicz cy Rady Gminy Pawe B kowski, Naczelnik OSP,
radny gminy Mariusz Ma oburski oraz dyrektor Gminnej
Biblio-teki im. Braci Gillerów w Opatówku Jadwiga
Milu ka-Stasiak.
Po cz ci oficjalnej i od piewaniu hymnu szko y,
uczniowie spotkali si w klasach ze swoimi wychowawcami oraz kole;ankami i kolegami.

***************************************

WIADOMO:CI SZKOLNE
PRZEDSZKOLE W OPATÓWKU
Rozpocz6cie roku szkolnego
2 wrze nia br. w Publicznym Przedszkolu
w Opatówku 113 dzieci rozpocz o nowy rok szkolny.
Wszystkie przedszkolaki zosta y przydzielone do pi ciu
grup wiekowych: gr. I "Biedronki" (3-latki), gr. II "Motylki"
(3, 4-latki), gr. III "Wiewiórki" (4-latki), gr. IV "Zaj czki"
(4, 5-latki), gr. V "Mrówki" (4, 5-latki). Starsi przedszkolacy z rado ci witali si ze swoimi paniami, kolegami
i kole;ankami, maluszki ze zami w oczach rozstawa y
si rodzicami. Min o zaledwie kilka dni i prawie nikt ju;
nie p acze. Pod czujnym okiem nauczycieli dzieci weso o
sp dzaj czas, bawi c si i ucz c. Z wielk przyjemno ci chodz na spacery oraz plac zabaw.

Wszystkich uczestników uroczysto ci inauguracji
nowego roku szkolnego wita y pachn ce, wielobarwne
kwiaty i krzewy nasadzone wzd u; budynku szko y.
W nowym roku szkolnym pod opiek szko y
b dzie 515 dzieci, z czego 22 uczy: si b dzie w filii
w Sierzchowie, a 88 b dzie uczestniczy: w zaj ciach
w czterech oddzia ach przedszkolnych.
Powi kszy o si równie; grono pedagogiczne
o nowego katechet - ks. Mariusza Kubisiaka. Mamy
nadziej , ;e w takiej mi ej atmosferze minie ca y rok
szkolny 2013/2014.
**********
GIMNAZJUM W OPATÓWKU

Pani dyrektor, nauczyciele i personel przedszkola dok adaj wszelkich stara , aby dzieci w naszym
przedszkolu czu y si dobrze, rado nie i bezpiecznie.
Urszula WoHniak

**********
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Rozpocz6cie roku szkolnego
W poniedzia ek, drugiego wrze nia, w naszej
szkole, po dwóch miesi cach wakacji zabrzmia pierwszy dzwonek. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szko y uroczy cie obchodzili rozpocz cie nowego
roku szkolnego 2013/2014. Oficjaln cz : rozpocz to
od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego
od piewania hymnu narodowego. Nast pnie przywitano
wszystkich zgromadzonych i g os zabra a dyrektor szkoy Jolanta Pokojowa, która wszystkim uczniom ;yczy a
sukcesów w nauce, a nauczycielom owocnej pracy.
Starsze klasy przywita y pierwszoklasistów, zapewniaj c, ;e w naszej szkole ka;dy mo;e czu: si dobrze.
Nast pnie przypomniano o rocznicy wybuchu II wojny
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wiatowej. Na koniec wszyscy rozeszli si do klas na
spotkanie z wychowawcami. Mamy nadziej , ;e ten rok
szkolny przyniesie satysfakcj z ocen i dobre wyniki
egzaminu gimnazjalnego klas trzecich.

W bie; cym roku szkolnym do naszej szko y
ucz szcza 252 uczniów, funkcjonuje 13 oddzia ów
klasowych oraz pracuje 27 nauczycieli. Posiadamy
nowoczesne pomoce dydaktyczne, w ród nich dwie
tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, dwie pracownie komputerowe. Do dyspozycji uczniów jest szkolna biblioteka i czytelnia wyposa;ona w Internetowe
Centrum Informacji Multimedialnej oraz od tego roku
w telewizor zakupiony ze rodków rady rodziców.
W trosce o wysok jako : kszta cenia pracujemy na
platformach multimedialnych www.wszpwn.com.pl oraz
WSIPnet.pl. W szkole zosta zainstalowany i skonfigurowany profesjonalny serwer sieciowy, który znacznie
poprawi jako : us ug szkolnej sieci intranetowej.
Wszystkich uczniów zach camy do uczestnictwa w ciekawych zaj ciach pozalekcyjnych. B d to m.in. Szkolny
Klub Europejski "Opatus", Szkolne Ko o Caritas, ko o
teatralne, biologiczne, turystyczno-krajoznawcze, chór
szkolny, szkolne ko a sportowe. Uczniowie klas trzecich
b d mogli doskonali: znajomo : j zyka angielskiego
poprzez udzia w dodatkowych lekcjach realizowanych
w ramach programu "YOUNGSTER" wspó finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
oraz Gmin Opatówek. W naszym gimnazjum prowadzimy dziennik elektroniczny, do którego maj dost p
wszyscy uczniowie i ich rodzice. W szkole realizowane
s programy profilaktyczne: "Trzymaj form ", "B d?my
zdrowi, wiemy wi c dzia amy", "Znajd? w a ciwe rozwi zanie", "Szko a wspó pracy, uczniowie i rodzice kapitaem spo ecznym nowoczesnej szko y".
W roku szkolnym 2013/2014 planujemy równie;
du;o ciekawych imprez szkolnych oraz atrakcyjnych
wycieczek przygotowanych z my l o naszych uczniach.
Konkurs "Bezpieczna Szko a - Bezpieczny Ucze="
Nasza szko a w okresie od 15 lutego do 30 maja
2013 roku uczestniczy a w Ogólnopolskim konkursie dla
szkó wszystkich rodzajów i stopni pod nazw "Bezpieczna Szko a - Bezpieczny Ucze ". Has em konkursu
by o "Prawo, przyja? i tolerancja". G ówny cel konkursu
to spopularyzowanie w ród uczniów podstawowych
zasad funkcjonowania pa stwa prawnego i spo ecze stwa obywatelskiego. Konkurs mia s u;y: podniesieniu

Wiadomo ci Gminne

poziomu bezpiecze stwa szko y i uczniów. Wykonane
dzia ania przewidziane regulaminem konkursu dotyczy y:
- podniesienia bezpiecze stwa w szkole i poza ni
- przeciwdzia ania agresji i innym zjawiskom patologicznym
- rozwijania w ród uczniów poczucia w asnej warto ci
- budowania wewn trznej motywacji do pracy nad
sob
- dokonywania przez uczniów wiadomych wyborów
i ponoszenia za nie odpowiedzialno ci
Jednym z priorytetów projektu by o pozyskanie do
wspó pracy w adz lokalnych oraz instytucji maj cych na
celu wspieranie dzia alno ci szko y przez dbanie o bezpiecze stwo obywateli. Na zaj cia zapraszali my przedstawicieli ró;nych instytucji: Policji, Pogotowia Ratunkowego, GOPS-u i S du. Do realizacji zada programu
zaanga;owana by a ca a spo eczno : szkolna. Dzi ki
programowi uczniowie wiedz gdzie mog zwróci: si
ze swoimi problemami, które mog dotyczy: trudnych
sytuacji. Koordynator programu wzi równie; udzia
w kursie realizowanym na platformie edukacyjnej. Ide
programu konkursowego wspar o gremium Komitetu
Honorowego, w którym znale?li si przedstawiciele
Sejmu RP, Senatu RP, cz onkowie Rz du RP, Rektorzy
wy;szych uczelni, Kuratorzy O wiaty, Wojewodowie,
Prezydenci miast i Marsza kowie Sejmików. Wyró;nienie
jakie dostali my jest dla nas wielkim zaszczytem
i oznacza, ;e ka;dy w naszej szkole mo;e czu: si
bezpiecznie.
Spotkanie z cyklu "Poznajemy zawody"
W dniu 11 wrze nia br. w Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku odby o si pierwsze
w roku szkolnym spotkanie z cyklu "Poznajemy zawody". Osob zaproszon by p. Grzegorz Wojciechowski,
programista komputerowy, absolwent Politechniki Wrocawskiej, a kilka lat wcze niej ucze Gimnazjum w Opatówku. Uczestnikami byli zainteresowani zawodem informatyka uczniowie z klas drugich i trzecich a organizatorem spotkania by a p. Monika Ratajczyk (szkolny
koordynator ds. doradztwa zawodowego).

Tematyka spotkania skupiona by a wokó zagadnie zwi zanych z prac programisty. Pan Grzegorz
prezentowa mo;liwo ci wspó czesnego edytora kodu
?ród owego, podkre la przy tym znaczenie u;ycia j zyka angielskiego w programowaniu, podawa przyk ady
gier komputerowych, których jest wspó autorem. Uczniowie dowiedzieli si te; o mo;liwo ciach rozwoju kariery
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specjalisty ds. tworzenia programów, ilo ci czasu
po wi conego na przygotowanie kodów ?ród owych lub
jednej postaci z gry. Zaproszony go : mówi równie; o
znaczeniu wspó pracy w grupie przy opracowywaniu
programów komputerowych. Spotkanie okaza o si
bardzo interesuj ce dla uczniów, którzy s uchali naszego
go cia z du;ym zainteresowaniem i zadawali mu
pytania.
Spotkanie z pracownikami banku
W rod , 11 wrze nia uczniowie wszystkich klas
naszego gimnazjum spotkali si z pracownikami Banku
Spó dzielczego "Ziemi Kaliskiej" - oddzia Opatówek.
Wizyta mia a na celu rozpropagowanie w ród m odzie;y
ekonomicznej gry on-line, polegaj cej na za o;eniu
przez grupy graczy w asnego banku spó dzielczego. Gra
rozwija przedsi biorczo :, pomys owo : i umiej tno :
wspó pracy w grupie. W trakcie pracy nad swoim bankiem uczestnicy mog zdoby: wiele bardzo atrakcyjnych
nagród. Cieszy nas, ;e uczniowie naszej szko y rozwijaj si w wielu dziedzinach, równie; tej finansowej.
**********
ZESPÓ; SZKÓ; W CHE;MCACH
Kurs j6zykowy w Brighton
W dniach od 8 do 20 lipca br., dzi ki dofinansowaniu otrzymanemu od Agencji Narodowej w ramach
programu Comenius "Uczenie si przez ca e ;ycie" "Mobilno : szkolnej kadry edukacyjnej", nauczycielka
j zyka angielskiego Joanna Ko cia ska uczestniczy a
w dwutygodniowym kursie j zykowym w Wielkiej Brytanii. Kurs pt. "English in the Primary Classroom" odby
si w szkole j zykowej English Language Centre
w Brighton - znanym nadmorskim mie cie i by adresowany do nauczycieli j zyka angielskiego pracuj cych
w szko ach podstawowych. Kurs by ukierunkowany
przede wszystkim na rozwój praktycznych umiej tno ci
studentów, umiej tno ci wspó pracy w zespole, dzielenia si pomys ami, dyskusj i wymian do wiadcze .

metody i formy pracy, m.in. nauczanie w grupach,
w parach, prace projektowe, prezentacje wideo, konwersacje, praca z materia ami autentycznymi, zaj cia
z komputerem i tablic interaktywn . Tematyka warsztatów metodycznych obejmowa a zagadnienia praktycznego wykorzystania multimediów w nauczaniu, stosowania elementów dramy, gier i zabaw, zaj : artystycznych,
opowiada oraz ksi ;ek, piosenek, wierszy i rymowanek
na lekcjach j zyka angielskiego. Zwie czeniem szkolenia by o przygotowanie i prezentacja projektu ko cowego - konspektu lekcji opartego na poznanych wcze niej innowacjach w nauczaniu j zyka angielskiego.
Jednym z punktów szkolenia by a tak;e wizyta
w ksi garni dla dzieci "The Book Nook" i mo;liwo :
zakupienia interesuj cych pozycji ksi ;kowych. Bezcennym do wiadczeniem dla pani Joanny by a tak;e wizyta
w funkcjonuj cej w trudnym wielonarodowo ciowym
i wielokulturowym rodowisku szkole podstawowej Carlton Hill Primary School. Tam obserwowa a wybrane lekcje, a dzi ki rozmowom z pani dyrektor i nauczycielami,
pozna a metody i organizacj pracy szko y.
Uczestnicy kursu mieli tak;e mo;liwo : wzi cia
udzia u w szerokiej gamie zaj : fakultatywnych takich
jak wycieczki do teatru, na basen, zaj cia sportowe oraz
wycieczki krajoznawcze. Pani Joanna zwiedzi a nie tylko
urocze miasteczko Brighton i jego okolice, ale równie;
Bath i Stonehenge, oba miejsca wpisane na list
wiatowego dziedzictwa UNESCO, Katedr w Salisbury,
gdzie nieprzerwanie pracuje najstarszy redniowieczny
zegar oraz najs ynniejsze zabytki stolicy Wielkiej Brytanii
- Londynu.
Ka;dy z uczestników by ugoszczony w rodzinie
angielskiej, by a to kolejna doskona a okazja do poznania zwyczajów angielskich, stylu ;ycia spo eczno ci
miejscowej, do wiadczenia osobliwego poczucia humoru, a przede wszystkim zmierzenia si z j zykiem
angielskim. Wiedza zdobyta podczas kursu to dla pani
Joanny cenna baza informacji i pomys ów, które niew tpliwie wp yn na podniesienie poziomu nauczania.
Wspó praca nawi zana z nauczycielami z innych krajów
by: mo;e pozwoli w przysz o ci podj : dzia ania anga;uj ce uczniów naszej szko y w projekty z uczestnictwem ich rówie ników z innych krajów Unii Europejskiej.
**********
ZESPÓ; SZKÓ; W RAJSKU

Brali w nim udzia nauczyciele z ró;nych krajów:
Hiszpanii, W gier, Niemiec i Polski. W programie
uwzgl dniono ro;ne preferencje nauczycieli, style uczenia si i nauczania. Celem kursu by o równie; rozwini cie kompetencji j zykowych, od wie;enie i wzbogacenie s ownictwa, nabycie bieg o ci j zykowej oraz
zapoznanie z kultur brytyjsk . Stosowano ró;norodne
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Festyn Rodzinny
W niedziel , 16 czerwca rada rodziców przy
Zespole Szkó w Rajsku zorganizowa a ju; po raz
siódmy Festyn Rodzinny. Celem festynu by o, podobnie
jak w latach ubieg ych, zaanga;owanie rodzin we
wspólne sp dzanie czasu wolnego, propagowanie zdrowego stylu ;ycia poprzez sport, rozrywk i wypoczynek,
integracja
rodowiska szkolnego: rodziców, dzieci
i pracowników szko y. Festyn tradycyjnie rozpocz si
koncertem Orkiestry D tej OSP w Rajsku. Podczas
festynu na uczestników czeka o wiele atrakcji. Mo;na
by o wzi : udzia w licznych grach, konkursach,
rozgrywkach rodzinnych i konkurencjach sportowych,
a jednocze nie wygra: cenne nagrody. Jedn z g ównych nagród by rower ufundowany przez Wójta Gminy
Opatówek Sebastiana Ward ckiego. Ogromn atrakcj
dla dzieci by a dmuchana zje;d;alnia i place zabaw.

str. 24/30

Na scenie odby y si pokazy taneczne, wyst py muzyczne. Du;ym zainteresowaniem cieszy y si wyst py
dzieci z kó ka teatralnego. W trakcie festynu mo;na by o
zje : pyszne smako yki przygotowane przez rodziców.

maj cych na celu opracowanie, przetestowanie i upowszechnianie innowacyjnego programu nauczania,
opartego na Strategii Wolnych i Otwartych Implementacji. W ramach Projektu zaplanowane zosta y ciekawe
zaj cia pozalekcyjne, organizowane w ramach kó
zainteresowa . Z ka;d grup uczniów b dzie pracowa
wykwalifikowany trener. Oprócz atrakcyjnej formu y
zaj : dzieci wykorzystywa: b d najnowsze osi gni cia
techniki. Projekt ten wspó finansowany jest ze rodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo ecznego.
Mariusz Maciaszek

**********
ZESPÓ; SZKÓ; W T;OKINI WIELKIEJ

Wszyscy w o;yli du;o wysi ku w organizacj
imprezy, ale by o warto. Szczególne podzi kowania
nale; si sponsorom, bez których festyn by si nie
odby . Byli nimi: Wójt Gminy Opatówek, Rada So ecka
wsi Rajsko, Ko o Gospody Wiejskich w Rajsku,
Kwiaciarnia "Gardenia" w Rajsku, firma "Asbud" Agnieszka i Rafa Bwi tek z Rajska, Gminna Spó dzielnia
Samopomoc Ch opska w Opatówku, Gminna Spó dzielnia Samopomoc Ch opska w Ko?minku, firma "Kalsad"
z Rajska, Fabryka Firanek i Koronek "Haft", firma Avena
z Szulca, "Neorol" wytwórnia pasz, "Runotex" fabryka
wyrobów runowych, firma "Vegex" z Szulca, "De Haus"
wytwórnia pasz, firma "Grodan" wytwórnia mat do
szklarni, "Lidia" centrum ogrodnicze M. Gimla Opatówek, pp. K. i H. Rybarczyk, pp. W. i Z. Janiak, p. Monika Bwierek, pp. A. i R. Kasprzyccy, pp. A. i E. Wsz doby , pp. M. i K. Karpisiewicz.
Ma gorzata Burdelak

Wakacje w przedszkolu
W czasie wakacji Oddzia Przedszkolny w Rajsku
organizowa zaj cia wakacyjne dla dzieci. Do oddzia u
ucz szcza o 23 dzieci. Bawi y si , ta czy y, muzykowa y
poruszaj c tematyk morskich zwierz t, pirackich podró;y, wiata Indian oraz dzikich zwierz t i afryka skich
zwyczajów. Zorganizowano integracyjny wyjazd do zoo
Safari w Borysewie, w którym bra y udzia dzieci wraz
z rodzicami. Dzieci mia y okazj zobaczy: ró;ne gatunki
zwierz t pochodz cych z wielu kontynentów. Uczestniczy y w zaj ciach edukacyjnych, na których dowiedzia y
si jak d ugo ;yj zwierz ta b d ce mieszka cami zoo,
co jedz i sk d pochodz . Dzieci mog y dotkn : w ;a
czy ;ó wia. Przygl da y si karmieniu zwierz t. Podró;owa y kolejk po zoo. Sp dzi y tak;e mi e chwile w dmuchanej figlarni. Wyjazd dostarczy dzieciom moc wra;e
i nowych wiadomo ci.
Agnieszka Wa 6sa

Projekt "SWOI"
Szko a przyst pi a do projektu SWOI (Strategia
Wolnych i Otwartych Implementacji jako innowacyjny
model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kszta towaniu kompetencji kluczowych). SWOI - to cykl dzia a
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Rozpocz6cie roku szkolnego
2 wrze nia, po zako czonych wakacjach, dzieci
i m odzie; z naszej szko y spotkali si na uroczystym
rozpocz ciu roku szkolnego 2013/2014. Swoich kolegów
i kole;anki przywita y uczennice klas V SP oraz I i III
gimnazjum, które razem z chórem, pod opiek nauczycielek Izabeli Krupi skiej i Urszuli Borwik przygotowa y
krótk akademi . By y radosne, wakacyjne wspomnienia, ;yczenia najlepszych ocen i zapa u do pracy. Tego
dnia nie mog o zabrakn : z nami ks. proboszcza Jacka
Paczkowskiego, Sekretarza Gminy Opatówek Krzysztofa
Dziedzica, Wiceprzewodnicz cego Rady Gminy Marka
Szlenkiera, przewodnicz cej rady rodziców Arlety Reksy,
skarbnika rady rodziców Anny Strza ki, a tak;e p. Marioli
Król oraz kochanych rodziców i nauczycieli. Go cie
równie; przy czyli si do ;ycze , aby ten rok szkolny
dla wszystkich by szcz liwy i owocny w sukcesy
w nauce i we wszelkich dzia aniach podejmowanych
w szkole. Nie zabrak o równie; gratulacji zwi zanych
z pomy lnym wynikiem ewaluacji zewn trznej, która
w czerwcu zosta a przeprowadzona w naszej placówce.
Dyrektor szko y tak;e z o;y a gratulacje nauczycielkom:
p. Marii Jolancie Marciniak i p. Ewie Janiak z okazji
obchodzonych przez nie jubileuszów pracy zawodowej.

Po cz ci oficjalnej uczniowie udali si wraz ze
swoimi wychowawcami oraz rodzicami do klas.
Po powitaniu z nauczycielami, swoimi kole;ankami
i kolegami, na korytarzu zabrzmia pierwszy dzwonek zwiastun nadchodz cej pracy i obowi zków. Myczymy,
;eby ich efekty by y dla wszystkich satysfakcjonuj ce.
Powodzenia w nowym roku szkolnym 2013/2014!
Izabela Krupi=ska
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Akcje Szkolnego Ko a Wolontariusza
Akcje charytatywne maj na celu u wiadomienie
uczniom, ;e oddaj c chocia;by jeden grosz, mo;na
zrealizowa: czyje marzenia i pomóc innym. Szkolne
Ko o Wolontariusza przeprowadzi o dwie kolejne akcje.
O tym, ;e nasi uczniowie chc i potrafi pomaga:
przekonali my si nie po raz pierwszy. Spo eczno :
szkolna wzi a udzia w ogólnopolskiej akcji Polskiego
Czerwonego Krzy;a "Gor czka z ota", która polega a na
zbiórce z otych monet o nomina ach 1, 2 i 5 groszowych.
"Gor czka z ota" trwa a od marca do czerwca. W ramach akcji prowadzona by a zbiórka w/w monet. Kwota
zebrana podczas akcji dofinansuje kolonie dla najubo;szych dzieci. Uczniowie zgromadzili 98 z otych. Pieni dze zosta y dostarczone do Zarz du Rejonowego PCK
w Kaliszu przy ulicy Dobrzeckiej 2. Akcja "Gor czka
z ota" oprócz pozyskania rodków na kolonie, mia a
tak;e wymiar spo eczny. Podczas akcji promowana by a
idea wolontariatu - bezinteresownej pomocy drugiej
osobie. Serdeczne podzi kowania nale; si uczniom
klasy II gimnazjum, szczególnie Wiolecie Goral oraz
Paulinie Ga skiej za ogromne zaanga;owanie.
W obecnym roku szkolnym zorganizowana zosta a równie; akcja pod has em "szkolna zbiórka makulatury". Wzi li w niej udzia uczniowie wszystkich klas,
nauczyciele i pracownicy szko y. Celem akcji by o pozyskanie rodków na zakup nowych woluminów do biblioteki szkolnej. Wspólnymi si ami uda o si zebra: 1250 kg
makulatury, za któr otrzymano kwot 100z . Serdecznie
dzi kujemy p. Wojciechowi Banasiakowi za u;yczenie
samochodu, oraz dostarczenie zebranej makulatury do
punktu skupu surowców wtórnych w Opatówku. Dzi kujemy tak;e p. Piotrowi Olszewskiemu oraz uczniom
klasy drugiej gimnazjum: Kamilowi Misiakowi, Bart omiejowi Klepandzie, Sebastianowi Kmiecikowi, Marcinowi
Nogaj, Przemys awowi Olek oraz Jackowi Szczech za
pomoc przy przetransportowaniu makulatury. Wszystkim
uczestnikom dzi kujemy za udzia .
Marlena Pilarczyk

Bajka na s oneczne i deszczowe dni
Lubi je dzieci, lubi te; doro li. Ka;da bajka to
inna historia, inny kolorowy wiat i inne przygody.
Czytanie buduje zdolno ci prze;ywania: dostrzegania,
nazywania emocji i odczuwania ich, nawet tych najsilniejszych, w sposób bezpieczny. G o ne czytanie literatury dzieci cej dzieciom jest inwestycj w ich przysz o :,
kapita em, z którego b d korzysta: przez ca e ;ycie.
W roku szkolnym 2013/2014 kontynuowana jest akcja
"Bajka na s oneczne i deszczowe dni". Za mi e spotkanie
o poranku i czytanie bajek dzieciom sk adamy serdeczne podzi kowania:
- mamie Dawida - p. Krystynie Ugornej,
- mamie Marysi - p. Kindze Jopek,
- babci Karolinki - p. Jadwidze Perskawiec,
- wujkowi Grzesia i Jarka - p. Przemys awowi Pilasowi,
- mamie Gabrysi - p. Izabeli St pie .
Marlena Pilarczyk

Wycieczka do S onecznej
10 wrze nia br. grupa m odzie;y z naszej szko y
wraz z nauczycielkami Edyt Banasiak, Izabel Krupi sk oraz Marlen Pilarczyk punktualnie o 9 rano wyruszy a w tras do "Hajstry" w miejscowo ci S oneczna.
Uczestnicy w drowali przez T okini Wielk , T okini
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Ko cieln i Ro;d;a y, szlakiem edukacyjnym "Natura
2000". Po drodze napotykali ró;ne niespodzianki. Pierwsz z nich sprawi a p. Izabela Wilczy ska, która wszystkich obdarowa a pude eczkiem pysznych borówek.
Odt d uczniowie ze smakiem pokonywali trudy pieszej
w drówki. Kiedy zabrak o owoców czeka a na nich
kolejna atrakcja. W drowcy mogli przywita: si z niezwyk ym przyjacielem swojego szkolnego kolegi - kucykiem. Zwierz zrobi o ogromne wra;enie na wszystkich
ze wzgl du na swoje sympatyczne usposobienie.
Spaceruj c, m odzie; widzia a równie; inne zwierz ta,
m.in. zaj ca, wiewiórk , s ysza a piew le nych ptaków,
podziwia a zielone jeszcze drzewa.
Kiedy grupa osi gn a cel i dotar a do S onecznej, nie by o po niej wida: najmniejszego zm czenia.
Po pokonaniu kilku kilometrów, od razu rozpocz li
wspólne zabawy z pi k i weso e rozmowy. Kiedy g ód
da si we znaki uczniom zm czonym w drówk i zabaw , wychowawczynie sprawi y im niespodziank zamawiaj c smaczne pizze. Niestety wszystko co dobre szybko si ko czy, tak;e i ta wycieczka. Po zrobieniu pami tkowego zdj cia wszyscy z u miechem udali si w powrotn drog do domu.
Izabela Krupi=ska

***************************************

GOPS DLA PODOPIECZNYCH
Projekt socjalny "MOC DLA RODZINY"
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku zrealizowa projekt socjalny "MOC DLA RODZINY" autorstwa pracowników socjalnych: Ma gorzaty
Rektor i Ma gorzaty Andrzejewskiej. Autorki projektu
uczestnicz w szkoleniu w ramach Projektu "Podnoszenie kwalifikacji kadr pracowników pomocy i integracji
spo ecznej w Wielkopolsce", wspó finansowanego ze
rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo ecznego - Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny specjalno :: praca socjalna
z osob i rodzin z problemem przemocy.

Powy;sze przedsi wzi cie realizowane by o
w ramach porozumienia w partnerstwie z parafi w Opatówku, Fundacj Haliny Sroczy skiej i Bwietlic Brodowiskow "S oneczko". Adresatami projektu by y dzieci ze
wietlicy rodowiskowej i ich rodzice. Zaj cia w ramach
tego projektu odbywa y si w okresie od 9 maja do
31 sierpnia br. Projekt ten obj w swej realizacji:
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-

warsztaty dla dzieci - nauka w formie zabawy prowadzona przez pedagoga (10 spotka grupowych)
- warsztaty dla rodziców - zaj cia grupowe prowadzone przez psychologa, katechezy innowacyjne
prowadzone przez osoby duchowne, konwersatoria
w obszarach przemocy domowej prowadzone przez
pedagoga i przedstawiciela Fundacji Haliny Sroczy skiej (10 spotka grupowych)
- wycieczk do Muzeum Historii Przemys u w Opatówku i udzia w lekcji muzealnej "Sztuka dobrego
zachowania si w salonie towarzyskim"
- podchody rodzinne "To, co otacza nas"
Uczestnicy projektu nie ponosili ;adnych kosztów,
a realizator gwarantowa wysoko wykwalifikowan kadr
dydaktyczn w osobach: ks. pra ata dr W adys awa
Czamary, ks. Rafa a Kowalskiego, ks. Arkadiusza Wysoty, ks. Mariusza Kubisiaka, psychologa Ewy Topór
(wolontariat na rzecz GOPS), pedagoga Kamili Ludwiczak (wolontariat na rzecz GOPS), pedagoga Ewy
Brandebury, wicekanclerza Kapitu y Kawalera Orderu
U miechu Haliny Marsza -Sroczy skiej. Osoby prowadz ce zaj cia wykona y je nieodp atnie. Pocz stunek dla
uczestników projektu sponsorowany by przez Fundacj
Haliny Sroczy skiej. Projekt zrealizowany zosta
w ramach dzia a rozwojowo-wychowawczych i edukacyjnych.
Wakacyjny wypoczynek
W tym roku, Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Opatówku, dzi ki wspó pracy z ró;nymi instytucjami, móg zorganizowa: wypoczynek podczas letnich
wakacji dla 27 dzieci rodzin obj tych pomoc spo eczn
w naszej gminie.

A; 22 dzieci ze szkó z terenu gminy wypoczywa o w dniach 11-20 sierpnia w Jaros awcu nad morzem. Kolonie zosta y sfinansowane ze rodków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych. Dziewi cioro z nich zosta o zg oszonych
przez kierownika Bwietlicy Brodowiskowej "S oneczko",
2 dzieci jest uczniami Zespo u Szkó w Che mcach,
3 dzieci to uczniowie Gimnazjum w Opatówku, kolejnych
dwoje zg oszono z Zespo u szkó w T okini Wielkiej,
a pozosta e sze cioro to uczniowie Szko y Podstawowej
w Opatówku oraz Filii w Sierzchowie. Wszyscy uczestnicy kolonii - oprócz wypoczywania na pla;y - zwiedzili
S owi ski Park Narodowy, Ustk oraz latarni w Jaros awcu.
Nowe zaj6cia i nowe wyposa enie dla 1wietlicy
W ramach ''Resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013
roku'', prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo ecznej, wp yn dodatkowe rodki dla Bwietlicy Brodowiskowej "S oneczko" w Opatówku. Gminny O rodek
Pomocy Spo ecznej w Opatówku pozyska rodki finansowe w formie dotacji na prowadzenie dodatkowych
zaj : w wietlicy. Jest to kwota 9 300 z , za któr zostanie zakupione dodatkowe wyposa;enie (m.in. zakup
sprz tu nag a niaj cego oraz materia ów dydaktycznych)
z przeznaczeniem na rozszerzenie oferty o zaj cia dla
dzieci nadpobudliwych ruchowo. Koszt ca kowity zadania to 9 850 z , w tym 550 z wk ad w asny gminy, a okres
realizacji trwa: b dzie od 1 pa?dziernika do 31 grudnia
2013 roku.
***************************************

OG=OSZENIA, FOTOGALERIA
Informacja o pracy komisji
Gminna Komisja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w Opatówku informuje, ;e posiedzenia komisji w II
pó roczu br. odb d si w nast puj cych dniach:
22.10.2013 r., 19.11.2013 r., 19.12.2013 r. Osoby dotkni te chorob alkoholow i ich rodziny oraz wszyscy
zainteresowani problemem uzale;nienia mog zg asza:
si na posiedzenie komisji w godz. od 15:30 do 17:30.
Miejsce posiedze : Urz d Gminy w Opatówku, Plac
Wolno ci 14 (I pi tro, sala posiedze - pok. nr 15).
**********

Dzi ki Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu dwoje dzieci z Zespo u Szkó w T okini Wielkiej
wyjecha o do Bia ego Dunajca w dniach 16-29 lipca br.
Dzieci zwiedzi y Zakopane i okoliczne miejscowo ci.
Du;o wra;e przynios a górska wyprawa w Tatry.
Dzi ki nawi zanej wspó pracy ze Stowarzyszeniem Brodowiskowego Klubu Abstynenta ZWYCI\STWO
w Poznaniu otrzymali my nieodp atnie 3 miejsca na
kolonie letnie w Poznaniu, które odby y si w dniach od
29 lipca do 11 sierpnia. Kolonie zorganizowane by y
w ramach projektu "Poznajmy si w Poznaniu". Troje
dzieci z Gimnazjum w Opatówku wypoczywa o nad
jeziorem Malta skim. Uczniowie zwiedzili "stary" i "nowy"
Pozna , poznali studio telewizyjne, uczestniczyli w grach
i zabawach sportowych.

Wiadomo ci Gminne

Podzi6kowanie
W roku szkolnym 2012/2013 Zespó Szkó w T okini
Wielkiej nawi za wspó prac z Panem Józefem Juszkiewiczem - Przewodnicz cym Wielkopolskiej Samoobrony. Dzi ki tej wspó pracy 20 uczniów z naszej
szko y mog o wyjecha: w lipcu na dwutygodniowe
kolonie nad morze, do Jaros awca. Uczniowie z Zespo u
Szkó w T okini Wielkiej pragn z o;y: serdeczne
podzi kowania Panu Józefowi Juszkiewiczowi za umo;liwienie spe nienia marze o pi knych wakacjach nad
morzem oraz za okazane wsparcie i za atwienie
wszelkich formalno ci zwi zanych z wyjazdem na
kolonie.
Edyta Banasiak, Izabela Krupi=ska

**********
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Biuro Ubezpiecze Krzysztof Techma ski, Opatówek,
ul. Lódzka 40 wiadczy us ugi w zakresie ubezpiecze :
komunikacyjnych OC, AC, NNW, domów i mieszka ,
rolnych. Oferujemy ponad 12 towarzystw ubezpieczeniowych, dojazd do klienta, najkorzystniejsze warunki
ubezpiecze . Telefon: 509-517-677.

Gminny O rodek Kultury informuje, ;e z uwagi na remont
siedziby przy ul. Ko cielnej zaj cia taneczne odbywa:
si b d wg poni;szego planu:
Poniedzia ki:
II i III klasa w godz. 15.25-16.10,
IV, V, VI klasa w godz. 16.10-17.00
CDN grupa ponadgimnazjalna 17.00-18.00
CDN Junior (gimnazjum) 18.00-19.00
Brody:
4-5 lat w godz. 15.15-16.00
6-7 lat w godz. 16.00-16.45
Zaj cia rozpoczynaj si od pa?dziernika w auli szko y
podstawowej w Opatówku.

Biuro rachunkowe "KASSUS", Danuta Grzegorczyk,
Opatówek, ulica Bw. Jana 28B, tel. 601-250-439,
(62) 76-18-107. Pe na obs uga firm oraz osób fizycznych
w zakresie ksi gowo ci, podatków, kadr i p ac.

**********

**********

Sekcja Gimnastyki i Samoobrony zaprasza dzieci
w wieku 7-12 lat na zaj cia rekreacyjno-sportowe, które
odbywaj si w Szkole Podstawowej w Opatówku we
wtorki w godz. 17:00-18:00. Treningi obejmuj :wiczenia
gimnastyki podstawowej (akrobatyka i skok) oraz
samoobron z elementami jiu-jitsu, karate i judo. Kontakt
pod nr tel. (62) 76-16-488 lub 691-778-488.

Firma Handlowa GF - Agencja Op at w Opatówku,
Pl. Wolno ci 10 informuje, ;e w punkcie LOTTO mo;na
op aci: rachunki m.in.: ZUS, KRUS, US, telefony stacjonarne, komórkowe, energia, gaz, czynsze oraz inne
zobowi zania finansowe. Pobieramy niskie prowizje realizacja przelewu w ci gu 24h.

**********
Europejska Grupa Doradcza zaprasza na bezp atny kurs
komputerowy ECDL Start. Kurs rozpocznie si 2 pa?dziernika br. Szkolenia - 66 godzin zaj :, 2 razy w tygodniu po 3 godz. - prowadzone s w godzinach rannych i popo udniowych, po godzinach pracy, w 12 osobowych grupach. Liczba miejsc ograniczona.
Terminy w Kaliszu:
grupa 1: poniedzia ki i wtorki, 9:00-11:30
grupa 2: poniedzia ki i wtorki, 12:30-15:00
grupa 3: rody i czwartki, 9:00-11:30
grupa 4: czwartki i pi tki, 12:30-15:00
grupa 5: czwartki i pi tki, 16:00-18:30
Terminy w Opatówku:
grupa 8: rody i czwartki, 9:00-11:30
W szkoleniach mog bra: udzia mieszka cy Kalisza
i powiatu kaliskiego w wieku od 25 do 64 lat, osoby
pracuj ce jak i pozostaj ce bez zatrudnienia oraz
rolnicy. Kontakt: Europejska Grupa Doradcza, ul. Serbinowska 1a, Kalisz, tel. (62) 767-89-09 w. 45, e-mail:
joanna@eurogrupa.com.pl
**********
Podzi6kowanie
Pragn serdecznie podzi kowa: pp. Manecie i Januszowi Humeltom za dostarczone na stó promocyjny
so ectwa produkty - pomidory, ogórki oraz udost pnienie
transportu. Dzi kuj równie; p. Eugeniuszowi i Tomaszowi Humeltom za dostarczone pomidory.
So tys wsi Sierzchów - Stanis aw Suchecki

**********
Biuro rachunkowe Honorata i Piotr Wali , Che mce 43A,
telefon: 516-174-904 - doradztwo gospodarcze, consulting, kredyty, leasingi, po rednictwo finansowe. Dojazd
do klienta. Kompleksowa i profesjonalna obs uga podmiotów gospodarczych, rolników, osób fizycznych.

**********

**********
Doskonalenie umiej tno ci czytania tekstów ze
zrozumieniem, wyszukiwania informacji w tek cie,
konstruowania ró;nych form wypowiedzi pisemnej,
przygotowanie do sprawdzianu w szkole podstawowej
oraz egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów
humanistycznych. Telefon: 508-142-902 (w godzinach:
00
00
15 - 17 ).
**********
2

Sprzedam mieszkanie 99m w Opatówku. Cena do
uzgodnienia. Telefon: 507-518-601.
**********
Tanio sprzedam stó + 6 krzese . Sprzedam tak;e 2,5 ha
ziemi w Warszewie. Telefon: 692-183-835.
**********
Sprzedam grunty rolne o pow. 1,2 ha lub ca e gospodarstwo po o;one w Sierzchowie. Telefon: 661-091-762.
**********
2

Sprzedam dzia k budowlan o pow. 870m w Opatówku przy ul. Ogrodowej 22. Cena do uzgodnienia.
Telefon: 691-389-743.
**********
Sprzedam dzia k w Opatówku o pow. 0,42ha, dzia k
w Che mcach o pow. 0,33ha oraz grunt orny w Cieni
Pierwszej o pow. 2,25ha. Telefon 724-169-325
**********
Sprzedam dom w Opatówku. Telefon: (62) 735-40-61,
791-868-844.

**********

**********

Nauka j zyka angielskiego, przygotowanie do matury.
Barbara Andrzejak, telefon (62) 76-18-397.

Sprzedam dzia k pod zabudow jednorodzinn o pow.
2
1450m w Opatówku, Rogatka. Telefon: 606-638-162.

Wiadomo ci Gminne
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Sprzedam stemple drewniane. Telefon: 509-688-889.
**********
Muzeum Historii Przemys u w Opatówku wynajmie
2
ogrzewane pomieszczenie o pow. 68m . Dost p do wc
i wody bie; cej. Op ata za wynajem do uzgodnienia.
Muzeum jest p atnikiem VAT.
**********
Wulkanizacja BUDKENS, Che mce 67C, telefon: 604961-014, 888-284-867, oferuje: opony nowe i u;ywane,
wywa;anie komputerowe, przechowalnia opon, wymiana
ogumienia, mechanika pojazdowa. Zapraszamy.
**********
Projekty budowlane, us ugi w zakresie architektury.
Telefon: 503-170-369.

Serdeczne podzi kowania Wójtowi Gminy, So tysom
z gminy Opatówek, S siadom, Znajomym
oraz wszystkim, którzy zamówili msze w.,
z o;yli kwiaty i uczestniczyli w ostatniej drodze
K.P. Apolonii Spie
sk ada syn Jan z rodzin
**********
Serdeczne podzi kowania Rodzinie, S siadom,
Znajomym, Przyjacio om, wszystkim, którzy wzi li udzia
w nabo;e stwie ;a obnym, zamówili msze w.,
z o;yli kwiaty i uczestniczyli w ostatniej drodze
K.P. Andrzeja Stawiraja
sk ada Rodzina

**********

**********

Monta; instalacji gazowych w samochodach fachowo
z gwarancj . SUZUKI MCA Agnieszka Ka?mierczak-Lis,
Opatówek, Rogatka 3C. Telefon: 603-420-900, (62) 76854-52.

Dzi kuj wszystkim, którzy uczestniczyli
we Mszy w. oraz ceremonii pogrzebowej

**********
Sprzeda; hurt, detal w giel kamienny, brunatny,
groszek, ekogroszek, mia w glowy, cement, wapno
budowlane, nawozy rolnicze. Opatówek, ul. Poniatowskiego 45. Telefon: 662-751-104, (62) 76-18-674.
**********
GARÇONE - Salon fryzjerski m ski - dzieci cy, Aneta
Szcze niak, ul. 3 Maja 2a, Opatówek, czynny pon.-pt.
9:00-17:00, sob. 8:00-14:00. Telefon: 692-392-333.
**********

K.P. Antoniego Wardziaka
S siadom, Znajomym,
w adzom Starostwa Powiatowego w Kaliszu
i Gminy Opatówek, pracownikom Urz du Gminy,
GOPS, ZEAS, Gminnej Biblioteki Publicznej,
Zarz dowi Gminnemu OSP,
so tysom z gminy Opatówek,
cz onkom Stowarzyszenia, cz onkiniom z KGW
za okazan pomoc, z o;one kwiaty oraz zamówione
msze w.
Mieczys awa Jasku a z rodzin
**********

Sala imprez okoliczno ciowych "Lazurowa" w Micha owie Drugim organizuje wesela, 18-stki, bankiety, stypy
oraz us ugi cateringowe z dowozem do klienta. Telefon:
888-572-044.

Serdeczne podzi kowania wszystkim, którzy
uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej naszej
Ukochanej mamy, Te ciowej, Babci i Prababci

**********

zamówili msze w., z o;yli kwiaty i zapalili znicze
sk ada Syn z rodzin

Bwiadectwa energetyczne budynków. Tel. 518-826-910,
e-mail: procert@wp.pl
**********
Sk adam serdeczne podzi kowania i wyrazy
wdzi czno ci wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy
wi tej i ceremonii pogrzebowej oraz zamówili msze
w., z o;yli kwiaty i zapalili znicze w intencji naszej
ukochanej Mamy, Te ciowej, Siostry, Babci i Prababci
K.P. Janiny Brockiej
córka z rodzin
**********
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K.P. Jadwigi Ward6ckiej

**********************************************
Urz d Gminy w Opatówku
Pl. Wolno1ci 14,
62-860 Opatówek
tel. (62) 76-18-453, 76-18-454,
faks (62) 76-18-017
strona internetowa: www.opatowek.pl
e-mail: gmina@opatowek.pl
WG Nr 3 (593) / 2013 / 1800 egz.
Redakcja:
- Hanna Lutos awska, Lukasz Kruk: opracowanie i sk ad
- Krzysztof Dziedzic: korekta
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